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FÖRORD.

Iden anmälan, som åtföljde de första häftena, bestämdes Allmänt musik-

lexikons uppgift till : att åt fackmusikern och amatören ge en handbok,

omfattande såväl de musikaliska konstformernas historia och konst-

termernas betydelse som lefnadsteckningar af svenska och utländska musiker.

Därjämte utlofvades en historik öfver melodierna i HsefiEners koralbok samt

en historik öfver mera kända operor. Omfånget bestämdes till omkring

10 häften ä 64 sidor eller ungefär detsamma som första upplagan af Rie-

manns tyska lexikon samt Schyttes nordiska musiklexikon. För att till-

mötesgå flera uttalade önskningar beslöts dock snart en utvidgning till

c. 16 häften. Äfven utlofvades ett supplement med tillägg och rättelser.

Det har blifvit möjligt att stanna vid 17 häften endast genom att utesluta

flera artiklar och förkorta en del. För att kunna tillfredsställa högsta möjliga

önskningar pä fullständighet har dock ett tilläggsband beslutats omfattande

större öfversikter af musikför:nas verksamhet, fylligare historik öfver kom-

positioner m. m. En del inlämnadt musikhistoriskt material, som här, af

utrymmesskäl, ej kunnat tillgodogöras, kommer att där medtagas. Detta

tilläggsband torde kunna föreligga färdigt om ett eller annat år. Listan öfver

tillägg och rättelser har med anledning häraf tagits så kort som möjligt.

Under art. Lexikon redogöres närmare för de principer, som legat till

grund för härvarande bok. Ehuru i högsta möjliga mån hänsyn tagits till

andras forskningar, ha dock stora afdelningar måst utarbetas som själf-

ständiga originaluppsatser. En stor del af de uppgifter, som här äro

samlade, stå följaktligen ej att finna i andra musikaliska uppslagsböcker.

Ingen möda har sparats att få så exakta uppgifter som möjligt, och

bibliotek och enskilda samlare ha ständigt rådfrågats. Från lefvande musiker

ha egenhändiga uppgifter infordrats och för nyligen aflidna nära anhöriga

anlitats.

Då ännu så litet förarbeten gjorts inom den nordiska musikforsk-

ningen, har det ej varit en lätt sak att få fakta och upplysningar rörande

Skandinaviens musik och musiker så fylliga, som kunnat önskas. Om det

lyckats oss på denna punkt få - fylligare uppgifter än hos andra lexika,

beror detta till ej ringa grad på de hjälpare lexikonet haft att tillgå.

Främst stå bland dessa de som frivilligt åtagit sig att hjälpa vid korrek-

turläsningen. Dessa äro: professorn i musikhistoria vid Köpenhamns univ.,

fil. dr. Angul Hammerich, organisten och ordf. i norska org. -föreningen



Lars Söraas, Bergen, professorn vid kungl. konservatoriet, Sthlm, organisten

Gustaf Hägg, jiir. kand., musikförfattaren Godtfred Skjerne, Kphn. Äfven

har hjälp till korrekturläsningen erhållits från: musikdirektören och musik-

författaren Otto Andersson, Hfors, bibliotekarien vid Musikaliska akademien

C. F. Hennerberg, Sthlm, amanuensen vid kgl. biblioteket fil. kand. E. Sund-

ström, Sthlm. En värdefull hjälp erhölls äfven af fil. dr. Georg Reiss,

Kristiania. Med råd och anvisningar ha i öfrigt biträdt: professorn i musik-

historia vid Hfors univ., fil. dr. Ilmari Krohn, organisten Julius Foss. Kphn,

skriftställaren Helge Sandberg, Sthlm, öfverläraren och musikförfattaren

O. M. Sandvik, Kr:nia, baron C. von Plåten, Rom, ekon. -inspektören vid

k. t:n, Sthlm, E. Petterson, kassören vid k. t:n, Sthlm, J. Svanberg och

operarepetitören vid k. t:n, Kphn, S. Levysohn. Till alla dessa ber jag

här få uttala min stora tacksamhet för all visad välvilja och hjälp. Ännu

en mängd andra ha bistått med råd och dåd, och ber jag äfven till dessa

få uttala mitt tack.

Rörande konsertstatistiken, som meddelas i slutet, hade mycket kunnat

ordas. Det hade varit min lifliga önskan att få den fullständigare, men

dels var materialet ur tidningar och tidskrifter för litet homogent, dels var

arbetet alltför tidsödande att få slutfördt redan nu. Hvad uppförda verk

beträffar afsågs ej köruppföranden med pianoackomp., ej heller ouverturer

och utdrag ur operor. Ofta uppförda, allmänt kända verk, kunde likaledes

ej medtagas i någon större utsträckning. Tyngdpunkten skulle lägges på

symfoniska verk och stora körverk med ork. af nyare tonsättare, uppförda

i orig. -sättning. Kammarmusiken måste uteslutas såsom alltför vidlyftig.

Sedda ur synpunkten af blott påbörjade arbeten, hvilka med allmän-

hetens bistånd kunna fullständiggöras, kunna de kanske ändå hafva en

viss uppgift att fylla. Alla tillägg och rättelser mottagas fortfarande med

stor tacksamhet och skola på bästa sätt tillgodogöras för tilläggsbandet.

De, som redan insändt en del uppgifter, hvilka ej här medtagits, kunna

vara öfvertygade om, att allt insändt material på bästa sätt skall vinna

beaktande vid det följande bandet.

Lund och Östra Grefvie i juni 1916.

TOBIAS NOBLIND.



A.

A, sjätte tonen i durskalan; förut för-

sta tonen i skalan. Vid tonhöjdsbeteck-

ning afser stor bokstaf stora oktaven,

liten bokstaf lilla, ostrukna oktaven, a'

eller ä ettstrukna, a" eller ä tvåstrukna

o. s. v. Vid tonart betecknar ofta stor

bokstaf A dur, liten a moll. (A ^ = A
dur; a Jl eller a *? = a moll.) I Riemanns
ackordskrift är a + durackordet på a, °a

mollackordet på d. Stråkinstrumenten

ha i allmänhet en sträng stämd i a:

violinen den andra, violan och violon-

cellen den första samt kontrabasen den

tredje, räknadt uppifrån. Klarinetten

ar ofta stämd i a.

Stämgaffeln stämmes i Sverige i lik-

het med Frankrike och Tyskland i a.

England har däremot c-stämning. Man
utgår vid a-stämningen från ettstrukna

a. Tonhöjden på denna var under 1800-

talet länge obestämd. Mus. ak. skrifver

om normalstämgaffeln 1873 (Mus. ak:s

Handl. 1873): "Man vet att alla lyriska

teatrar, musikkonservatorier och kon-

sertsällskap begagna stämgaffel af olika

tonhöjd, skiljaktig ofta inom samma in-

rättning, sä att, enligt uppgift i ett ve-

tenskapligt arbete, Pariseroperans stäm-

gaffel skulle stå en half ton högre än
år 1823." De flesta af Sveriges äldre

kyrkoorglar äro stämda i korton, som
ligger en half ton lägre än den vanliga

orkestertonen. För att råda bot härför

nedsatte franska regeringen en kommit-
té 1859 (efter förberedande möte 1856)

och med ledning af dennas undersök-
ningar i frågan bestämdes som normal-
tonhöjd ettstrukna a med 870 svängnin-
gar i sekunden vid -f 15 gr. Cels. (unge-

fär V* ton lägre än den dåvarande nor-

maltonen i Sveriges kgl. orkester). Den
10.11.1873 utgaf Mus. ak. i Stockholm
cirkulär angående normalstämgaffeln,
men först 1885 på allmän internationell

konferens i Wien antogs Parisertonen
som normalton (Se härom äfven handl.

i riksarkivet).

A (it.) ä (fr.), efter, på, till, för.

A. = alto, altstämman.
Aas, Ingeborg. Se Oselio, Gina.
Ab (lat.), af, från.

Abaco, Evaristo Felice dall',
f. i Verona 12.7.1675, t i Miinchen 12.7.

1742; berömd violinist; lefde 1696—1701

i Modena och blef 1704 kammarmusiker
(violoncellist) vid hofvet i Miinchen;
följde hofvet till Briissel efter slaget

vid Höchstedt; 1715 vid återvändandet
till Miinchen konsertmästare. A. är må-
hända den främste kompositören inom
1700-talets italienska kammarmusik och
står som sådan vid Corellis sida. Af
hans verk kunna nämnas: op. 1 Tolf

sonater för violin och violoncell; op. 2

Tolf kyrkokonserter för fyra stråkin-

strument; op. 3 Tolf kyrkosonater för

tre stråkinstrument; op. 4 Tolf kammar-
sonater för violin och violoncell; op. 5

och 6 konserter för flere instrument. De
sistnämnda (op. 6) finnas bl. a. i Uppsala
bibi. A. Sandberger i Miinchen utgaf

1900 ett urval af hans kompositioner
(Denkm. d. Tonk. in Bayern).

A ballata (it.), i balladstil.

A battuta (it.), efter taktslaget, i tem-

po.

Abbey, John, f. 22.12.1785 i Whilton
(England), t 19.2.1859 i Versailles; be-

römd orgelbyggare; studerade först hos
Erard i Paris; var sedan sin egen; bygg-
de en mängd orglar hufvudsakligen i

Frankrike (Paris och landsorten). Var
den förste i Frankrike, som använde
pneumatisk mekanism.
Abbandonamente (it.), själfullt.

Abbandono, c o n, innerligt.

Abbassamento (it.), sänkning, aftagan-

de i tonstyrka; a. di m a n o, handens
sänkande vid taktslag, händernas kors-

ning vid pianospel; a. di v o c e, röstens

sänkande.

Abbatimento (it.), nedslag vid takte-

rande.

Abbatini, Antonio Maria, f. i Ti-



Abbellimento—Absolut musik

ferno c. 1605, t därst. 1677; kapellmästa-

re vid flera kyrkor i Rom; berömd kom-

positör af romerska skolan; skref mäs-

sor, motetter, hymner, madrigaler samt

operor (Dal male il bene, Rom 1654,

lone, Wien 1666); var behjälplig vid

Kirchers Musurgia. I Uppsala förvaras

en del tryckta och handskrifna (tabula-

tur) kompositioner af honom.

Abbellimento (it.), melodisk utsmyck-

ning.

Abbreviatur (lat.), abbreviamen-
t o (it.), abbreviazone (it.), förkort-

ning, förkortningstecken. Se äfven Not-
skrift.

Abeille, L u d w i g, f. 20.2.1761 i Bai-

reuth, t 2. 3. 1838, konsertmästare och

hoforganist i Stuttgart; berömd virtuos

på sin tid; skref äfven en mängd kompo-
sitioner (konserter, pianostycken, sång-

spel, sånger).

Abrahamson, Eufrosyne, f. Leman,
f. 24. 3. 1836 i Stockholm, t i Göteborg 7.

2. 1869; sångerska; utbildad 1852—55 för

Julius Giinther; debuterade 1855 å kgl.

teatern som Pamina i "Trollflöjten" med
lysande framgång; tog därefter lektioner

för Duprez i Paris; 1858 anställdes hon

vid Teatre de Oriente i Madrid, där hon
debuterade som Elvira i "Ernani", äfven

här med utomordentlig framgång; vann
nya triumfer året därpå i Wien; ingick

sedan äktenskap med köpmannen och

mecenaten Aug. Abrahamson (grundaren

af Nääs' slöjdskola); vistades i Göteborg,

där hon länge utgjorde centralpunkten

för musiklifvet. LMA 1868. Aug. A,

skänkte efter hennes död till Mus. ak. i

Stockholm 25,000 kr., som under namnet
"Fru Eufrosyne A:s gåfvofond" skulle

användas till stipendium åt sångelever.

A bene placito (it.), efter behag.

1. Abel, August, f. 1717 i Köthen,

t 25. 8. 1794 i Ludvigslust; framstående

violinist; elev af Benda; anställd i åt-

skilliga orkestrar i Tyskland (Braun-

schweig, Sondershausen, Berlin m. fl.);

skref etyder för sitt instrument och en
"sinfonia a 8 voci" (1766).

2. K a r 1 F r i e d r i c h A., f. 1725 i Kö-
then, t 20.6.1787 i London; den förres

ännu mera berömde broder; en af sin

tids skickligaste gambister (viola di

gambaspelare) ; skref symfonier, ouver-

turer, kvartetter, konserter och sonater,

som åtnjöto stort anseende och spelades

förr tämligen allmänt; de bästa af hans
kompositioner äro de för gamba. Af
hans verk finnas i Uppsala bibi.: "6 sym-

fonier", "6 ouverturer" och "6 kvartet-

ter" samt dessutom i handskrift: "6 so-

nater" (L M. 11 b och 12: 1). Hans bio-

grafi skrefs af Burney.

3. L u d w i g A., f. 14. 1. 1834 i Eckarts-

berga (Thiiringen), f 13.8.1895 i Miiu-

chen; violinvirtuos; elev af Ferdinand

David, konsertmästare och professor i

Miinchen; skref en violinkonsert, en stor

violinskola, etyder m. m.

Abendroth, Irene, f. 14. 7. 1872 i Lem-
berg; berömd koloratursångerska; debu-

terade 1889 i Wien som Sömngångerskan;
sedan anställd i Riga, Miinchen, Wien
och slutligen år 1900 i Dresden. Roller:

Leonora i "Trubaduren", Rosina, Nattens

drottning m. fl.

Abert, J o s e p h, f. 2L 9. 1832 i Kocho-

witz i Böhmen; kapellmästare i Stutt-

gart 1867—88. Af hans kompositioner

äro särskildt bekanta: c moll-symfonien

(1852), c dur-symfonien (1894, "Friihlings-

symf."), symf. dikten "Kolumbus" (1864)

samt flera operor (Astorga, Kung Enzio,

Ekkehard m. fl.).

2. Hermann A., den förres son, f. 25.

3.1871 i Stuttgart; studerade först klas-

sisk filologi (1897 dr phil. i Tiibingen), se-

dan musikhistoria i Berlin, 1902 docent

(nu prof.) i musikhist. i Halle; skref bl.

a. värdefulla arbeten om den grekiska

och medeltida musiken: "Die Lehre vom
Ethos in der griech. Musik" 1899 och

"Die Musikanschauung des Mittelalters",

1905.

Ab initio (lat.), från början.

Abréger (fr.), förkorta.

Absolut musik, motsats till pro-
grammusik. Dessa båda namn ha
först framkommit med nyromantikerna

och tillhöra således tiden närmast efter

1830. 1840-talets strid mellan Mendels-

sohnianare och Schumannianare fram-

häfde ytterligare motsatserna mellan de

båda riktningarna. De flesta symfoni-

kerna efter Sehumann ha hyllat pro-

gram-musiken (Liszt, Strauss); för den

absoluta musiken står Brahms såsom

den förnämsta representanten (se vidare

programmusik. Absolut ton-
medvetande, förmågan att genast

igenkänna en viss tonhöjd. Det a. ton-

medvetandet har ofta blifvit framhäfdt



Abstrakt—Acis

som höjdpunkten af musikalisk begåf-

ning, något som dock ej på långt när är

riktigt. Flera af våra främsta musiker

ha ej haft denna förmåga och å andra

sidan flera af de i musikaliskt hänseen-

de otillräckliga ha ägt den. Tyvärr ha
flera personer ägnat sig åt musiken,

blott emedan ett a. tonmedvetande an-

setts som ett oomkullkastligt bevis

på eminent musikalisk begåfning. En
grundlig undersökning i detta ämne är

Otto Abrahams "Das absolute Tonbe-

wusstsein" i Sammelb. d. IMG. III, 1901.

Abstrakt, långa, smala träspjälor i en

orgel, hvilka löpa från tangenterna till

vällbrädet och väderlådan samt öppna
caneellventilen, så att luften kan tränga

in i piporna.

Abstraktur, gemensamt namn på den
mekaniska spelregeringen, som öfverför

tangenternas rörelser till spelventilerna

i en orgel. Se orgel.
Abt, Franz, f. 22. 12. 1819 i Eilenburg,

t i Wiesbaden 31. 3. 1885; omtyckt sång-

kompositör; kapellmästare i Bernburg
och Ziirich (1841); 1852—82 hofkapell-

mästare i Braunschweig. Antalet kom-
positioner af honom är synnerligen stort

(mer än 400 verk). De flesta utgöras af

sånger af de mest skilda slag från 1—

3

soloröster till körer. Peters förlag har
utgifvit ett litet urval: "Abt-Album".
Äfven har han skrifvit en del piano-

kompositioner. De flesta af hans arbe-

ten äro i en något förfinad salongsstil

af sentimental efter mendelssohnsk rikt-

ning.

Ac ... se äfven ak...
A capella (it.), alla capella (äfven

capella), i kyrko- eller kapellstil;

sång utan instrumentalt ackompagne-
ment, så som sångerna sjungas i påfliga

kapellet.

A capriccio (it.), nyckfullt, i tempo ef-

ter behag.

Acc, ackompagnement.
Ace ... se äfven ack...
Accarezzevole (it.), smekande.
Accel., accelerando.

Accelerando (it.), med tilltagande ha-
stighet.

Accent, accentuation, betoning, efter-

tryck; se a k s e n t.

Aecentus-sång, motsats till c o n c e n-

tus; a. betecknar inom den katol-

ska kyrkan sången företrädesvis på en

ton (parlandorecitation) ; hufvudsakli-

gen använd vid föredragandet af psal-

merna; ännu förekommer a. vid mässan-
det i svenska kyrkan, t. ex. vid upplä-

sandet af nattvardsmässan, kollekten, m.
m. Se T. Norlind, Sv. musikhist. s. 8.

Accentus ecclesiastici, se föreg.

Acceso (it.), eldigt.

Acciaccato (it.), häftigt, våldsamt,

vildt.

Acclaccatura (it.), förslag, sammanslå-
ende; ett gammalt spelmanér, som skilde

sig från kort förslag därigenom, att

hjälptonen anslogs samtidigt med huf-

vudtonen, men endast sista tonen hölls ut.

Accidents, signes accidentels
(fr.), tillfälligt försättningstecken; 1ig-

nes accidentels, hjälplinjer öfver

och under notsystemets fem linjer.

Accolade (fr.), accolata (it.), kläm-

mer, som förbinda notsystemen med
hvarandra.

Accomodera, inrätta, iordningställa.

Accomp., accompagnement, se

ackomp.
Accopiato (it.), bundet.

Accord, se ackord.
Accordando, accordante, accor-

d a n t o, stämma öfverens; accord a-

re, stämma; accordatore, accordör,

stammare.

Accorde de petite sixte majeure (fr.),

första ömvändningen af förminskade tre-

klangen t. ex. d-f-h af h-d-f.

Accorde de sixte ajoutée (fr.), ters-

kvintackord i förening med stora sexten

t. ex. c-e-g jämte a.

Accordion, äldre namn för dragharmo-
nika (s. d.).

Accordoir (fr.), stämhammare, stäm-

gailel, stämhorn (för orgel).

Accrescendo, se crescendo.
Acharius, S i 1 v i o, f. 1.3.1858, t 20.1.

1880 i Åsele; musikstudier i Berlin under
Kiel i komposition och Barth i piano-

spel. A. hade mycket stora anlag och

skulle helt säkert som tonsättare blifvit

en af våra bäste, om ej en tidig död
ryckt honom bort. En pianokomposition

trycktes i musikbilagan till Sv. Musik-
tidn. 1881.

Achté, se A c k t é.

Acis och Galathea; operatext,

hufvudsakligen bekant genom Händels
opera 1710 och 1719 till text af Gay, Dry-
den etc. I Stockholm uppfördes A. under



Ack—Ackordpassage

tiden 1773—80 9 gånger på Bollhustea-

tern som "heroisk ballett i 3 akter",

orden af L. S. Lalin, musiken "dels ny,

dels af Händels opera Acis och Galathea

samt andra berömde mästares arbeten

utsökt och i ordning satt" af Lalin; nå-

gra körer och andra partier hade kom-

ponerats af H. F. Johnsen. Dansen var

anordnad af L, Gallodier. — Se äfven

parodien: Kasper o. Dorothea.
Ack! attisyndvislumre, psalm

450; Hieffner 450; motsvarar i koralpsb.

1697 nr 295; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 350: Erhalt uns Herr bei deinem

Wort) från 1540-talet; kan påvisas i

Sverige på 1630-talet (Kalmar); i Dan-

mark redan 1569 (Thomissön).

Ack! blif hos oss o Jesu, psalm

120; Hajffner hänvisar till mel. 99.

Ack! döden hafver hädan-
ryckt, psalm 344; Heeffner hänvisar

till mel. 21 a; samma psalm i koralpsb.

af 1697 nr 331, har egen mel., som ej låter

påvisa sig vare sig i sv. el. tysk littera-

tur.

Ack, Herre, dig förbarma,
psalm 374; Hfeffner 374; mel. motsvarar

nr 26 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

hugenottpsalmen nr 6: Seigneur, quivoit

ma peine; förekommer i Lobwassers

öfvers. 1542. (Zahn nr 2266); kan påvisas

i Sverige fr. o. m. 1630-talet (Kalmar).

Ack! hjärtansve; psalm 98; Haff-

ner 98; mel. motsvarar nr 154 i koralpsb.

af 1697; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 1915: O Traurigkeit, o Herzeleid)

af 1641, hvilken i sin tur hvilar på ka-

tolsk tradition (Bäumker I, 223); torde

måhända som sv. koral kunna följas till-

baka till år 1658 (Beckman).

Ack! huru plågas jag; psalm
364; Hseffner hänvisar till mel. 160.

Ack! hvad är dock lifvet här,
psalm 457; Haeffner hänvisar till mel. 231.

Ack! hvar skall jag tillflykt
finna, psalm 177; Haeffner hänvisar till

mel. 70.

Ack, Jesu Krist! mig nåd be-
te, psalm 470; Haeffner hänvisar till mel.

280 a.

Ack, jordens barn! vår tid,
psalm 414; Haffner 414; mel. motsvarar
i koralpsb. af 1697 nr 39; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 7651 a: Da Christus

an dem Kreuze hing) af 1553; kan påvi-

sas i Sverige på 1630-talet (Kalmar).

Ack, min själ! haf gladligt
mod, psalm 231; Haeffner 231; saknas i

utländska koralböcker; kan ej påvisas

före 1795; i tryck först hos Haeffner 1808.

Ack! re'n i unga åren, psalm 346;

Hasffner hänvisar till mel. 30.

Ack! vi äro alle Adams barn,
psalm 44; Haeffner 44; mel. motsvarar i

koralpsb. af 1697 nr 218; går tillbaka till

tysk melodi (Zahn 8187: O du armer Ju-

das) af 1534; kan påvisas i Sverige på
1630-talet (Kalmar); i Danmark redan

1569 (Thomissön).

Ackompagnement afser numera det be-

ledsagande instrumentet såsom vid sång
pianostämman eller också en hel orke-

ster såsom vid konsertstyckena för ett

soloinstrument med orkester. Inom den

vokala musiken utgör a. det melodien

följande harmoniska underlaget. Inom
den polyfona musiken har a. ej sällan

uppstått så, att i en flerstämmig sats en

melodi uttagits och utförts af ett solo-

instrument (eller sång med underlagd

melodi), under det att de andra stäm-

morna spelats å ett instrument t. ex.

piano eller orgel. Detta polyfona ac-

komp. fanns särskildt talrikt under 1500-

talet, och det beledsagande instrumentet

var då hufvudsakligen luta. Under 1600-

talet utbildade sig a. som konst, i syn-

nerhet genom operan. Man skref härvid

antingen ut en melodistämma, till hvil-

ken en basstämma jämte mellanstämmor
skulle fritt uppfinnas, eller också en bas-

stämma med sifferbeteckning, och till

denna jämte de på denna byggda ackor-

den improviserade solisten sin melodi-

stämma. Den besiffrade basen (general-

basen) är fullt utbildad under andra
hälften af 1600-talet och är inom kyrkan
definitivt upptagen vid orgeln genom
koralpsalmboken af 1697. Hundra år se-

nare klagas allmänt, att konsten att ac-

kompagnera väl upphört hos kyrkomu-
sikerna, och med det begynnande 1800-

talet blir a. en konst som uteslutande

tillhör kompositören, ej den utförande

musikern.

Ackord, betecknar numera endast en
samklang af toner, förut (på 15- och 1600-

talet) äfven samklang mellan instrument

af samma slag (t. ex. en kvartett af di-

skant-, alt-, tenor- och basviolin).

Ackordpassage, arpeggio, figure-

radt ackord.
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Ackordlära. Se Harmonilära.
1. Ackté-Strömer, Emmy Charlotte, f.

14. 11. 1850 i Uleåborg; högt aktad sån-

gerska; 1867—69 elev af E. Mechelin i

Helsingfors, 1869 af Massé i Paris, 1870—

71 af Fredrika Stenhammar i Stockholm,

sedan 1872 åter af Massé; debuterade 21.

11. 1873 i Viborg som Lucia; var sedan

med Bergboms operasällskap i Helsing-

fors, där hon i 5 år sjöng Azucena, Lu-

cia, Norma, Lucrezia, Rachel i "Judin-

nan", Rosina i "Barberaren", Zerlina i

"Fra Diavolo", Valentine i "Hugenotter-

na", Leonora i "Fidelio", Pamina, Donna
Anna, Agatha m. fl. partier. 30. 6. 1875

gift med kapellmästaren Lorenz Niko-

laus Ackté (1835—1900); 1875—76 och 1880

—81 företog hon en studieresa till Pa-

ris, Leipzig, Dresden och Berlin. I

Sverige uppträdde hon 1877 på Göte-

borgs teater tills, med Signe Hebbe,
Fritz Arlberg och Leonard Labatt i

"Trubaduren". Med A. begynte 1873 en

lysande tid för Helsingfors teater, och
hon utgjorde länge dess främsta stöd.

Allt sedan mannens död har A. ledt den
af honom år 1883 grundlagda klockare-

och orgelnistskolan i Helsingfors. Som
lärarinna i sång har A. utbildat flera

sedan ryktbara sångerskor, däribland i

främsta rummet sina båda döttrar Aino
A. och Irma Tervani. Genom en hösten
1910 inrättad operaklass vid teatern i

Helsingfors har A. sökt tillfredsställa

det växande behofvet af dramatisk ut-

bildning för finska hufvudstadens sång-
artister.

2. Aino A.-R e n v a 1 1, f. 23. 4. 1876 i

Helsingfors; dotter till Emmy A.-Strö-

mer; berömd sångerska; erhöll första ut-

bildningen af modern; vid 18 års ålder

deltog hon med modern i en konsertturné
genom de flesta finska städerna; på hös-

ten 1894 for hon till Paris och antogs
till elev vid konservatoriet därst.; 1897

erhöll hon första priset i operaklassen.

S. å. engagerades hon vid st. operan i

Paris och debuterade som Margareta i

"Faust"; efter denna erbjöds hon ett

engagement på tre år under tämligen
gynnsamma villkor. Bland roller, som
anförtroddes henne kunna nämnas: Ju-
lia i Gounods opera och Elisabeth i

"Tannhäuser" (1899); efter att 1902 ha
uppträdt som Nedda i "Pajazzo" vid dess

premiére på st. operan utnämndes hon

till "Officier d'academie". Bland andra
roller å st. operan kunna nämnas: Elsa

i "Lohengrin", Hermine i "Cloche du
Rhin", af S. Rousseau, Benjamin i Mé-
huls "Josef", Thisbé i "Orsala", af brö-

derna Hillemacher, titelrollerna i Du-
vernoys Helle och Glucks Alceste samt
Magyane i Reyers, "La statue". År 1901

ingick hon äktenskap med jur. profes-

sorn H. Renvall i Helsingfors. 1904—
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var hon engagerad vid Metropolitan

operan i Xew-York och har sedan som
gäst uppträdt på en mängd europeiska

scener samt äfven verkat som konsert-

sångerska med lysande framgångar. I

Helsingfors har A. varit en nitisk främ-

jare af den inhemska musiken och ver-

kat för en inhemsk opera med egna
finska artister i stället för ryska eller

utländska. Den 2. 10. 1911 var i detta fall

ett märkesår i Finlands teaterhistoria.

Denna dag uppfördes å Alexanderstea-

tern med uteslutande inhemska krafter

Massenets "Navarresiskan", med A. själf

i titelrollen. Hon hade själf ledt re-

gien vid denna teater. Sedan dess har
hon utfört hufvudrollen i operan "Acté",

af Joan Manen. Till Sverige har A.

kommit flera gånger bl. a. 16—24. 10. 1903,

då hon uppträdde på kgl. teatern i

Stockholm som Margareta i "Faust",

Elisabeth i "Tannhäuser", Julia i Gou-
nods opera och Elsa i "Lohengrin". I

okt. 1908 återkom hon och uppträdde
först på en konsert i Mus. akad., sedan

i nov. som Salome och Tosca. Efter

framgångsrika konserter i London åter-

kom hon till Stockholm hösten 1911 på
hemresa till Helsingfors.

3. I r m a A. Se I. T e r v a n i.

Acte de cadence (fr.), slutfall, tonslut;

äfven efterslag vid drill.

Acnta (lat.), en spetsig, skarpklingan-

de orgelstämma; äfven kallad S c h a r f f

och M i X t u r, från hvilken senare den
dock skiljer sig därigenom, att den all-

tid innehåller en ters. A. är en 3—5-ko-

rig blandad stämma.
Adagletto (it.), litet, kort adagio; min-

dre långsamt tidsmått än adagio.

Ad (lat.), till, på.

Adagio, allvarligt, måttfullt, långsamt;

står som tidsmått mellan Larghetto och
Andantino. A. assai, di molto, pe-
s a n t e, mycket långsamt.

L Adam, Louis, f. 3.12.1758 i Elsass;
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t 8.4.1848 i Paris; framstående pianist

och pedagog; 1797—1843 lärare vid pari-

serkonservatoriet och utbildade som så-

dan flera sedan berömda pianospelare

och pedagoger, däribland Kalkbrenner,
Hérold, Chaulieu m. fl. samt ej minst

sin son Adolf; skref en pianoskola, som
1826 öfversattes af Czerny till tyska och
redan 1798 en metod för fingersättning.

2. A d o 1 p h A., f . 24. 7. 1803 i Paris,

t därst. 3.5.1856; berömd operakomposi-
tör; fick sina första insikter i operakom-
position genom Boieldieu. 1829 uppför-

des hans första opera "Pierre et Cathe-

rine" på opera comique; sedan följde

flera andra, hvaraf "Postiljonen från

Lonjumeau" (1836; i Stockholm första

gången 1839) är det otvifvelaktigt bästa

arbetet. Af andra operor ha i Stock-

holm utförts: "Xiirnbergerdockan" (f.

ggn 1853), "Alphyddan" (f. ggn 1837),

"Bryggaren i Preston" (1840), "Den döf-

ve" (1854), "Toreadoren" (1857—58) samt
de två balletterna: "Gisella" (1845) och
"Miranda" (1846). Inalles skref han 53

arbeten för teatern, de flesta för opera
comique. Hans fruktbaraste period in-

faller mellan 1830-^6. År 1848 blef han
lärare i komposition vid konservatoriet.

Äfven som skriftställare har han upp-
trädt; efter hans död utkom hans "Sou-
venirs d'un musicien" med själfbiografi,

1859 andra bandet ("Derniers souvenirs").

Biografier utgåfvo Halévy o. A. Pougin.
Adam af Fulda, betydande komponist,

som lefde ungefär mellan 1440 och 1500;

skref ett värdefullt musikalisk traktat

(1490), som upptagits i tredje bandet af

Gerberts Scriptores.

Adam de la Hale, f. 1240 i Ärras, t
1287 i Neapel; framstående trubadur
(trouvére) från trubadursångens sista da-

gar. Hans första mera bekanta arbete
var "Le jeu de la feuillée", utfördt c.

1262 i Ärras; det andra, som skapade
hans rykte utöfver Ärras' gränser, är

herdespelet "Le jeu de Robin et Marion",
skrifvet för franska hofvet i Neapel 1285.

Såväl testen som musiken är här af en
sällsynt färgprakt och friskhet. Arbe-
tet har, försedt med modernt ackompag-
nement, förmått tjusa t. o. m. ett mo-
dernt öra. Coussemaker utgaf 1872 A:s
arbeten och J. Tiersot försåg 1896 herde-
spelet med ackompagnement. I denna
bearbetning utfördes det i Ärras vid

minnesfesten för A. Utförlig beskrif-

ning af det berömda arbetet utkom 1895

i Revue du Nord. Äfven utanför Ärras
har spelet blifvit gifvet i senare tid,

framför allt på 1880- och 90-talen.

Adams, Thomas, f. 5.9.1785, t 15.9.

1858 i London; framstående engelsk or-

ganist; kallades på sin tid "orgelns

Thalberg". Komponerade fugor, fanta-

sier, interludier för orgel samt variatio-

ner och stycken för piano. Om honom se

Musical Times Sept. 1899.

Addison, J o h n, f . 1765, t 30. 1. 1844, be-

römd engelsk kompositör; ägnade sig

först efter sitt giftermål med den framstå-
ende sångerskan Miss Willems på allvar

åt musiken; var en tid kapellmästare i

Dublin; efter en kortare vistelse i Liver-

pool slog han sig ned i London bl. a.

som musikhandlande; skref för Covent
Garden-teatern m. fl. teatrar. Ett orato-

rium 'Elias' uppfördes 3. 3. 1815. Af
hans dramatiska arbeten kunna näm-
nas: "The sleeping beauty" 1805, "The
russian imposter" 1809; "My Aunt"
1813. Han uppträdde äfven som violon-

cellist, kontrabasist och sånglärare.

Additional keys (eng.), tillagda tan-

genter; i engelsk pianomusik beteck-

ning för, att stället skall utföras i 4-

strukna oktaver.

Addolorato el. C o n d o 1 o r e, smärt-

samt, vemodigt.

Adelburg, August Ritter von,
f. 1. 11. 1830 i Konstantinopel , t 20. 10.

1873 i Wien; framstående violinist; elev

af Mayseder 1850—54; väckte stort upp-
seende på 1860-talet; skref äfven violin-

etyder, sonater, kvartetter och operor.

Adelerantz, Carl Fredrik, f. i

Stockholm 3.2.1716, t därst. L 3. 1796;

arkitekt och hofintendent; tog en verk-

sam del i 1700-talets musiklif i hufvud-
staden; blef efter studier i Frankrike
anställd vid slottsbyggnaden; sedan hof-

intendent 1750, öfverintendent 1757, di-

rektör för hofkapellet 1764; verkade if-

rigt för inkallandet af franska teater-

truppen 1753; blef direktör äfven för

denna trupp.

Adelsköld, Claes Adolf, f. i Nol-

haga vid Alingsås d. 7.9.1824; t 1.10.

1907; militär och ingenjör samt äfven
intresserad musikvän och kompositör af

sånger och psalmmelodier; underlöjt-

nant 1844; löjtnant 1852; kapten, major;
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afsked 1875; tog en verksam del i 1850-

o. 60-talets järnvägsanläggningar; riks-

dagsman och liberal politiker 1876—93;

äfven litterär författare (Lefuadsteck-

ning öfver John Ericson, Utdrag ur mitt

dagsverks- och pro diverse konto m. fl.).

Adelsvärd, Erik S e t h, f . 1813, t å

Adelsnäs d. 30.7.1868; friherre, öfverste-

kammarjunkare; har på mångahanda
sätt främjat tonkonsten i Sverige som
mecenat; bl. a. bidrog han med en fri-

kostig gåfva till mus. ak:s orgelverk;

på sin egendom Adelsnäs underhöll han
ett af egendomens tjänstemän och arbe-

tare bestående musikkapell, hvilket stod

under ledning af direktör Böhme; äfven

åt hjälpbehöfvande musiker var hans
hand alltid öppen. LMA 1857.

A deux mains (fr.), för två händer.

Adgo = adagio.

Adiaphon, ett piano med stämgafflar

i st. f. strängar. Klaviaturen står i för-

bindelse med en hammarmekanism, som
anslår en rad stämgafflar; omfånget
vanligen 5 oktaver F-f^ Tonen är svag
men ren och af en underbar mild be-

slöjad färg. Ett a. i instrumentalmuseet
i Köpenhamn har beteckningen: Deut-

sche Adiaphon Fabrik, Fischer uud
Fritsch, Leipzig (Patent 1882). Tyvärr
vann instrumentet ej den utbredning
det förtjänat; hör numera blott till de

många experiment inom instrument-

fabrikationens område, som ej vidare

utvecklats af brist på intresse från all-

mänhetens sida.

Adirato, vredgadt.

Adjuvant, den som i kantors eller or-

ganists frånvaro förrättar dennes tjänst.

Adler, G u i d o, f. 1.11.1855 i Eiben-
schiitz i Mähren; framstående musik-
historiker; 1878 dr. juris i Wien; 1880

dr. phil. på en afhandling om de histo-

riska grundklasserna i det kristna väs-

terlandets musik; 1881 docent i musik-
historia vid universitetet i Wien och
1885 professor i musikhistoria och mu-
sikteori i Prag; 1898 E. Hanslieks efter-

följare som ord. professor i samma äm-
ne i Wien; grundade 1884 tillsammans
med Chrysander och Spitta Vierteljahrs-

schrift fiir Musikwissenschaft; leder

"Denkmäler der Tonkunst in Öster-

reich". A:s hufvudsakliga skriftställar-

verksamhet har rört sig om medeltidens
musik, för hvilken gren af musikhisto-

rien han 1909 kallat till lif en interna-

tionell sammanslutning för katalogise-

randet och utgifvandet af de medeltida

musiktraktater, som ännu äro otryckta.

Såsom bidrag till den nyare musikens
historia har han 1904 utgifvit en syn-

nerligen god Wagnerbiografi.

Adlerbeth, Gudmund Göran, f.

21. 5. 1751 i Jönköping, f å Ramsjöholm
7.10.1818; statsman och skald; intresset

för musiken vann han särskildt vid

operan och har förvärfvat sig en aktad
plats inom musiklifvet under Gustaf
III:s tid genom författandet af texten

till Naumanns opera "Cora och Alonzo",

med hvilken k. teatern invigdes 1782.

Under åren 1771—77 var han Musikali-

ska akademiens sekreterare.

Ad libitum (ad. Ii b.), efter behag;
långsammare eller snabbare efter be-

hag; brukas äfven om ett instrument,

som allt efter önskan kan undvaras.

Ado = adagio.

Adornamento (it.), utsmyckande.
A due, tvåstämmigt, el. stycket bör

utföras af två personer; a due s t r o-

menti, a due corde öfver dubbel-

noter i violinstämman betyder, att de
få delas mellan spelarna.

Adufe (arab.), tamburin.

Ad una corda, på en sträng; på piano:

spel med pianissimopedalen.

A dur (fr. la majeur, eng. a major),

tonart med tre ^ för c, f och g (fiss moll
parallelltonart).

Advokaten Patelin, buffaope-

rett i 1 akt; libretton efter en fransk

fars från medeltiden, bearbetad af De
Leuven och Langlé (Maitre Pathelin),

fritt öfversatt af E. G. KathofE (några

originalverser tillagda af D. Hwasser
och J. Jolin), musiken af J. Foroni; gif-

ven å kgl. teatern 8 gånger under år

1858 (återupptagen på 70-talet samt 1894,

1908). Å Göteborgs teater gafs stycket

första gången 1873.

Ae . , ., se äfven E . .

.

A e g I é, operabalett i 1 akt, orden af

Laujon, öfversättning af G. G. Adler-

beth, musik ordnad af H. F. Johnsen;
uppfördes å rikssalen i Stockholm 1774,

som divertissement i skådespelet "Bir-

ger Jarl och Mechtild"; upptogs 1775

å Bollhuset som själfständigt stycke.

Aeneas i Cartago, opera af Jo-

sef Kraus; seDido och Aeneas.
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Aeoline, en 8 fots rörstämma i orgeln,

endast förekommande i pedalen; har sitt

namn af eolsharpan.

Aeolodikon, klaviaturinstrument med
stålsträngar, hvilka bringas att ljuda

genom luftens inverkan (vindharmoni-

ka); flera experiment gjordes med in-

strumentet i början på 1800-talet; blef

så småningom ersatt af vårt nuvarande
harmonium. En slags öfvergångsform
mellan ae. och harmonium är Aelomelo-

dikon, där strängarna ersatts eller för-

stärkts med bleckpipor.

Aelopantalon, ett i pianot inpassadt

aeolomelodikon.

Aequalis (lat.), i katolska missaler an-

vändt i st. f. unison.

Aequisonus (lat.), lika klang, enklang
mellan toner af lika höjd.

Aequo animo (lat.), med lugn, mått-

fullt.

Aerophon, se Harmonium.
Aevia, förkortning af halleluja genom

utelämnande af konsonanterna (a-e-u-i-

a); ibland förkortas samma ord: HaVa,
HaFah, hvilket då vid melismerna i slu-

tet på en mässtext har samma betydelse

som Aevia.

[Den] Afbrutna offerfesten,
Das unterbrochene Opferfest, skådespel

med sång i 3 akter, orden af J. Huber;
gifven 1 ggn i Wien 1796 (italiensk som
Il sacrifizio interrotto, Dresden 1798);

svensk imitation af Axel Bergh Zach-
risson (C. G. Nordforss), musiken af Pe-

ter von Winter; i Sverige med dansdiver-

tissement af L. Deland; gafs å kgl. tea-

tern åtskilliga gånger under förra hälf-

ten af 1800-talet, första gången 1812, se-

dan i omarbetad öfversättning 1817 och
1835; tillsammans ej mer än 10 gånger.

Af dig förordnad, store Gud!,
psalm 316; Haeffner hänvisar till mel. 6.

Af dig, o Gud! jag kallad är,

psalm 37; Haeffner hänvisar till mel. 6.

Af djupsens nöd, o Gud!, psalm
182; Haeffner 182; mel. motsvarar nr 99

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4437: Aus tiefer Noth schrei

ich zu dir) af 1524 (Joh. Walter); kan
påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar)
och i Danmark 1569 (Thomissön).
Af helig längtan hjärtat

slår, psalm 158; Haeffner 158; motsva-
rar nr 199 i koralpsb. af 1697; går till-

baka till tysk koral (Zahn 383: Christ

der du bist der helle Tag) af 1565; kan
påvisas i Sverige redan på 1550-talet

(En liten Sångbok) och i Danmark 1569

(Thomissön).

Af hjärtat hafver jag dig
kär, psalm 221; Haeffner hänvisar till

mel. 221.

Af himlens här den Högstes
makt, psalm 140; Haeffner 140; motsva-
rar nr 140 i koralpsb af 1697; kan ej på-

visas i utländsk källa och saknas äfven
i svensk före 1697.

Af himlens höjd oss kommet
är, psalm 63, Haeffner 63; mel. motsva-
rar nr 132 i koralpsb. af 1697; går till-

baka till tysk koral (Zahn 346: Vom
Himmel hoch da komm' ich her) af

1539; kan påvisas i Sverige fr. o. m.
1619 (Rhezelius) och i Danmark 1569

(Thomissön).

Af rikedom och världslig
fröjd, psalm 280; Haeffner 280; motsva-
rar nr 27 i koralpsb. af 1697; går till-

baka till tysk koral (Zahn 4441 a: Wc
Gott der Herr nicht bei uns halt) af

1537; kan påvisas i Sverige först 1694

(Riddarholmskyrkan); i Danmark där-

emot redan 1569 (Thomissön).

Affabile, angenämt.
Affanato, oroligt, ängsligt.

Afferni, U g o, f. 1. 1. 1871 i Florens;

framstående dirigent; har särskildt in-

lagt stora förtjänster som ledare för

orkesterföreningens konserter i Liibeck

1897—05; är sedan 1905 dirigent för kur-

kapellet i Wiesbaden; gift med violini-

sten Mary Bramner och har tillsam-

mans med henne anordnat mycket om-
tyckta kammarmusikaftnar; har som
kompositör endast gjort sig känd genom
operan "Potemkin an der Donau" (1897)

samt några smärre pianosaker och sån-

ger.

Affetto (lit.), affettuoso, affet-
tuosamente, con affezzione, li-

delsefullt, känslofullt, uttrycksfullt.

Affisch, anslag.

Afflitto, afflizione (it.), sorgbundet.

Affrettando, affrettoso, raskare,

ilande.

Afkoppling på en orgel; se utlös-
ning.
Afrika. Musiken i A. har mera än i de

andra världsdelarna bevarat sin ålder-

domliga skapnad. Det utmärkande för

melodibildningen är korta fraser hvilan-
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de på ackordisk-pentatonisk grundval,

skarp rytm, det senare beroende på
dansens stora betydelse såsom ackom-
pagnement till musiken. Rörande mu-
sikinstrumenten utmärker sig A. för den
rika användningen af blås- och slagin-

strumenten men den i allmänhet ringa

utbildningen af stränginstrumenten. I

medelpunkten för musikintresset står

hornet formadt af en elefantbeta, tämli-

gen allmänt ansedt som ett "kungligt"

instrument. Af speciellt afrikanska in-

strument kan nämnas "Sansa", (s. d.),

vanligen kallad "negerharpa". Från det

egentliga Afrika måste hela norra delen

frånräknas såsom stående under arabisk

inverkan, likaså Egypten och Abyssini-

en såsom hvilande på andra kulturella

förutsättningar än den ursprungligen

afrikanska. Under arabisk inverkan står

likaledes östra kusten till Sansibar samt
äfven delar af inre Kongo. Europeisk
gestaltning har melodibildningen i län-

derna norr och öster om Guineabukten.
Den genuina afrikanska musiken finnes

däremot ännu i någon mån bibehållen

hos folken omkring Atacama-öknen och
norr därom vid Sambesi-floden. — Se i

hufvudsak: Wallaschek, Primitive mu-
sic och Anckermann, Die afrikanisehen

Musikinstrumente.

Afstånd mellan tvenne toner, se i n-

tervaller.
1. Afzelius, Arvid A u g u s t, f . 6. 5.

1785 i Hornborga, Västerg., t i Enkö-
ping 25. 9. 1871; prästman, häfdatecknare,

skald; de verk, som fästat A:i namn äf-

ven vid musiken, ha hufvudsakligen va-

rit "Svenska folkvisor" 1814—17 och
"Traditioner af svenska folkdanser"

1814 och 15. En tämligen god minnes-
teckning af Olof Åhlström ("Tonsiaren

O. Å:s minne") utgaf han 1867. Molin
ger honom i "Geijerstudier" det efter-

mälet, att han "knappast ägde några
musikaliska kunskaper". Angående re-

digeringen af samlingen Sv. folkvisor

säger samma förf.: "Geijer har nog fått

tjänstgöra inte bara som poet utan äf-

ven som musikaliskt smakråd. Själfva

arbetet med melodiernas sättning åter

hade genom Geijers förmedling Hajffner

åtagit sig." Det är nog att gå för långt

att förneka A. alla musikaliska kunska-
per. Själf spelade han allt sedan ung-
domstiden flöjt och tog rätt liflig del i

Stockholms musiklif, under den tid han
vistades där (1811—21; sedan kyrkoherde
i Enköping till sin död); själf hade han
önskat, att Åhlström skulle öfvertaga
musikredigeringen af folkvisorna, men
Geijer kom hindrande emellan. I gen-

gäld öfverlät han utgifvandet af dan-
serna åt Åhlström. A. tog äfven direkt

del i denna rent musikaliska publikation

och meddelade alla de dansmelodier han
kände från sin hembygd. Mest bekant
har A. blifvit genom sin text till Näckens
polska: "Djupt i hafvet". Själf säger
han sig ha hört mel. första gången af

en småländsk flicka 1810, då "den väckte

hos honom beslutet att samla svenska
folkets sånger och melodier". Mel. tryck-

tes första gången 1812 i tidskriften Idu-

na, då med A:i text. Om mel:s och tex-

tens äldsta historia se T. Norlind, Stu-

dier i sv. folklore s. 125. A. bibehöll

hela sitt lif samma varma intresse för

tonkonsten, ett intresse, som ej minst
framträder i hans stora arbete "Svenska
folkets sagohäfder" och hans diktsam-

ling "Afsked från sv. folkharpan".

2. Anders Johan A., brorson till

A. A., f. 13.12.1817 i Alingsås, t 14.1.

1865; student 1847 i Lund; tillhörde un-

der studenttiden Otto Lindblads närma-
ste krets och sjöng som 1. tenor vid flera

af studentkvartettens konserter; upp-
trädde som skald under signaturen

'A f z c' med samlingarna: "Vårminnen"
1845, "Frids- och stridsbilder" 1850. Till

en del af dessa satte Otto Lindblad mu-
sik ("Erotisk fantasi", "På insjön"), till

andra däremot han själf. A. var god
flöjtist och pianist. 1848 deltog han som
frivillig i danska kriget och blef 1855

tullinspektor i Simrishamn.
3. D a v i d a A. f. Larsson, f. 1866 i

Göteborg; berömd altsångerska; elev af

A. Hallen och Fr. Arlberg; 1891 sjöng

hon å en konsert i Göteborg och året

därpå i Stockholm vid Musikföreningens
uppförande af Mendelssohns Elias; vann
mycket bifall på grund af sitt uttrycks-

fulla föredrag och sin vackra röst; bi-

trädde sedan under tiden 1892—96 vid

konserter i hufvudstaden och landsor-

ten; 1896 studerade hon för Iffert i Dres-

den; A. uppträdde äfven på konserter i

nyssnämnda stad och berömdes för sin

"ädla tonbildning, varma känsla och go-

da skola". Konserterade äfven i Berlin,



10 Agander—Agrell

Braunschweig m. fl. tyska städer. 1900

—2 var hon engagerad vid kgl. teatern

i Stockholm, där hon uppträdde som
Orphens, Amneris, Azucena m. fl. A. gif-

te sig 1885 med språkmannen J. Arvid
A. men skilde sig längre fram från ho-

nom; sedermera gift med musikdir. C.

Bohlin. Sedan 1902 har A. ägnat sig åt

konsertsång. A. torde afgjordt vara vår

främsta oratoriesångerska.

Ägande r, Pagander och Vin-
berg, en på sin tid utomordentligt po-

pulär trio af Du Puy (texten af Vale-

rius), hvilken gaf anledning till en ko-

medi i en akt med sång (af C. G. Nord-

forss) med samma namn ("Agander och

Pagander eller En afton på källaren")

och musik äfven af Du Puy, denna ko-

medi gafs å operan i Stockholm 8 gånger
under åren 1818—21, stycket återupptogs

som "trio i kostym med sceneri" under
trions ursprungliga titel 1857 och gafs

under iVa år 17 gånger (på Mindre tea-

tern). E. Åkerberg berättar i sin bok
"Musiklifvet inom Par Bricole" om till-

komsten af denna trio: De tre bröderna
Preumayr (s. d.) införde tillsammans
med E. Du Puy den flerstämmiga mans-
sången a capella. Försök hade förut

gjorts af de tre bröderna Borgstedt till

2- och 3-stämmig sång "på ett visserli-

gen mera dramatiskt än lyriskt sätt,

enär sångerna icke blifvit af komposi-
tören satta för duett eller trio, utan ut-

fördes af sångarna ad libitum". Detta

försök till samfälld sång utvecklades vi-

dare af de tre bröderna Preumayr och
för dem skref Du Puy bl. a. "A. P. V.".

Då Wennerberg vid midten af århundra-
det utgaf sina samlingar "De tre" och
"Gluntarna", sammanställdes dessa sån-

ger allmänt med denna trio (finnes ännu
i handeln på V. Hansens förlag, Kphn).

Agenda (lat.), föreskrifterna för ord-

ningsföljden och den speciella gestalt-

ningen af de gudstjänstliga handlingar-
na särskildt inom evangeliska kyrkan;
motsvarar katolska kyrkans rituale.

Agazzari, A g o s t i n o, f. 2. 12. 1578 i

Siena, t därst. 10.4.1640; c. 1600—1609 i

Rom som kapellmästare vid tyska kolle-

giet; sedan åter i Siena; utgaf bl. a. Dia-

logici concentus, Venedig 1618, hvilket

verk finnes i Tyska kyrkans bibliotek,

Sthlm (nu i Mus. ak:s bibi.), A:s mest

bekanta verk är eljest Sacrae cantiones,

tryckt f. ggn 1602—1606 i fyra böcker.

Agerholm, Edvard, f. 30. 9. 1866;

dansk operasångare (tenor); debutera-

de 1891 å kgl. teatern i Köpenhamn som
Turridu i "Cavalleria rusticana"; har
sedan dess varit en högt skattad kraft

vid danska kgl. scenen. Roller: Faust,

Ottavio i "Don Juan", Almaviva i "Bar-
beraren", Wilhelm Meister, Rane i

"Drott och Marsk" m. fl.

Agevole, agevolezza (it.), lätt, be-

hagfullt.

Aggiustamente (it.), noggrant i takt.

Agiatamente (it.), sakta, lätt.

Agilita (it.), a g i 1 i t é (fr.), lätthet,

rörlighet; lättare aiTangeradt.

Agilmente (it.), muntert, lätt, ledigt.

Agitato, agitamente (it.), oroligt,

rörligt, jagadt, häftigt, våldsamt; agi-
tato con passions, lidelsefullt,

upprördt.

Agnus Dei, Guds lamm; se mässa,
r e q u i e m.

Agoge (gr.), tempo.

Agogik; namnet infördt genom H. Rie-

mann (Musikalische Dynamik und Ago-
gik, 1884); beteckning för sådana förän-

dringar i tempo, som betingas af ett lif-

ligare uttryck; i allmänhet går a. paral-

lellt med dynamiken (styrkegraden), de

mera betonade noterna uthållas ett

grand utöfver sin valör, under det att

de obetonade tagas något hastigare; det-

samma gäller ej blott de enskilda no-

terna utan äfven kompositionen i sin

helhet. Agogisk accent, förläng-

ning af en betonad nots tidsvalör, för

att framhäfva den som motsats till en
obetonad.

Agon (gr.); den mus. agonen intog en

framskjuten plats i de grekiska festspe-

len, särskildt de pytiska spelen.

1. Agrell, Johan, f. 1. 2. 1701 i Löt,

Österg., t 19. 1. 1765 i Niirnberg; berömd
svensk kompositör; studerade först vid

Linköpings gymnasium, sedan vid Upp-
sala universitet. Konung Fredrik I:s

broder Maximilian af Hessen-Kassel an-

tog honom 1723 till kammarmusiker hos
sig; han kvarstannade här omkring 30

års tid. Efter resor bl. a. i Italien blef

han kapellmästare i Niirnberg år 1746

och blef på denna post till sin död (dessa

uppgifter förekomma alla i Gerbers mu-
siklexikon). Diktaren Daniel Schubart,



Agrell—Agricola 11

som synes ha varit personligen bekant

med honom, yttrar i sin under andra
hälften af 1700-talet författade bok 'Ide-

en zu einer Ästhetik d. Tonkunst' (s. 208

f.) följande: "A., denna stads kapellmä-

stare, af födseln svensk. En sann konst-

när, men kall natur: han spelade kyligt

men korrekt; han komponerade kyligt

men korrekt; stelt var hans sätt att upp-

träda, stelt hans spelsätt; men han viss-

te att aflägga räkenskap för hvarje

not han skref. Han plägade säga: 'Mu-

siken är en dold aritmetik. Om jag tar

bort noterna och icke ser skelettet af

den finaste räknekonst, så är min sats

falsk. Hans pianostycken öfva handen
särdeles väl; hans motetter och kyrko-

styeken följa ytterst strängt rösternas

natur. Vi äga ett rikt förråd af hans
produkter, som kännare alltid skola

skatta högt, emedan de röra sig på ax-

larna af den finaste teori." Hans kom-
positioner synas ha varit mycket om-
tyckta på sin tid. I en uppgift från

Niirnberg heter det: "A:s kompositioner

voro på sin tid skattade mycket högt

i flera städer. Han skref flera kon-

serter, sonater, symfonier och cantater;

framför allt voro hans fem serenader

i bruk vid familjefester i Niirnberg."

Förutom en stor mängd tryckta verk,

bevara såväl svenska som utländska
bibliotek flera handskrifter. Af de

tryckta må nämnas: op. 2 Sei sonate per

il cembalo solo, acc. da aleuni ariette,

polonesi, e menuetti, Nrbg Haffner; op.

3 Tre Concerti a cemb. oblig. viol. 1, 2,

va e vcl., Nrbg; Concerto a cemb. obl.

con 2 viol. va e vcl., Nrbg Schmid
Vedova 1748; Concerto a cemb. obl. con

2 v. va e vcl. Nrbg Bald. Schmidt 1761;

Sonates p. clav. Nrbg Kiegel; 2 Sonates

p. v. et cemb. Nrbg, Riegel. Handskrif-
ter finnas bl. a. i Briissel, Königsberg,
Berlin, Miinchen, Darmstadt, Sthlm (Mus.

ak:s bibi.) o. Uppsala. Den sonatsats A.

använder tillhör närmast öfvergångsti-

den mellan suiten och sonaten (se härom:
T. Norlind, Zur Geschichte d. Suite).

Jämte menuetten som mellansats före-

kommer äfven polonäsen. Som exempel
på hans satssammanställningar må an-

föras: Allegro — Grave — Aria — Trio
— Aria d. c. — Menuett — Trio — Polo-

näs — Allegro — Menuett (Uppsala
12:3); Allegro — Largo — Allegro —

Menuett — Trio — Gigue (Upps. 12: 4). —
K. Valentin skref en biografi öfver A.

(jämte porträtt) i Sv. Musiktidn. 1911: 4.

Fetis ger i sitt lexikon en förteckning

af A:s tryckta verk, af hvilka dock ej

alla kunnat återfinnas.

2. Agrell, J. J. f . 1804, f 16. 8. 1881 i

Stockholm; notarie i Svea hofrätt; var
en skicklig violinspelare och medlem af

den berömda Falkenholmska kvartetten.

3. Hans dotter Anna A. (f. 1850, f
1880) utbildade sig till skicklig violin-

spelerska hos Leonard i Paris.

1. Agricola, Alexander, f. c. 1446 i

Nederländerna, t 1506 i Valladolid; en
af 1400-talets mera betydande komposi-

törer; intill år 1474 var han sångare i

Sforzas kapell i Milano; stod sedan i

hertigens af Mantua tjänst och 1491 i

Filip den skönes; 1505 begaf han sig till

Filip I af Spanien. I Petruccitrycken

af 1501—03 träffas fiera sånger af honom
och 1504 utgaf samma förläggare ett

band mässor af honom.
2. Martin A., f. 6. 1. 1486 i Sorau, t

10. 6. 1556 i Magdeburg, betydande mu-
sikskriftställare, särskildt bekant ge-

nom arbete Musica instrumentalis

deutsch (1529 första uppl.; nytryck af

Eitner; Upps. bibi. äger ett ex. af orig.-

uppl.); detta arbete stöder sig närmast
på en beskrifning af samtidens musik-
instrument af Virdung. Af komposi-

tionerna utkom efter hans död en se-

dermera tämligen anlitad skolsångbok:

Melodiae scholasticae 1557. En koralbok

af honom utgafs 1552 af G. Thymus.
3. G e o r g Ludvig A., f. 25. 10. 1643

i Gross-Furra, Schwarzb.-Sondershausen,

t 20. 2. 1676 i Friedenstein, Gotha;

efter univ.-studier och förvärfvad ma-
gistervärdighet ägnade han sig åt mu-
siken och blef kapellmästare hos fur-

sten af Friedenstein, Gotha; af hans
kompositioner förvarar Upps. bibi. i

handskr. en motett (tabulatur): "Ich

will schweigen" för 4 röster och 4 strå-

kar.

4. Johann Friedrich A., f. 4. 1.

1720 i Dobitschen vid Altenburg, f 6.12.

1774 i Berlin; musikteoretiker och peda-

gog; elev af J. Seb. Bach i Leipzig och
Quantz i Berlin, 1751 hofkomponist och
1759 efter K. H. Graun dirigent för

kungl. kapellet. De flesta af hans ope-

ror och andra verk glömdes fort. En-
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dast hans musikteoretiska arbeten lefde

längre: 1757 öfversatte han Tosis sång-

skola; var medarbetare i Adlungs "Mu-
sica mechanica organoedi" och Sulzers

"Theorie der schönen Kiinste"; skref en

del skrifter i polemiskt syfte mot Mar-
purg.

Agujari, Lucrezia, "La Bastar-
deli a", f. 1743 i Ferrara, f 18.5.1783;

sångerska; sjöng i Florens, Milano, Lon-

don m. fl. städer och väckte öfverallt

beundran på grund af sitt fenomenalt

stora tonregister; hon drillade ännu pä
trestrukna f och sjöng fyrstrukna c.

1. Ahlberg, Axel Victor Heri-
b e r t, f. 1814 i Ronneby; student i Lund
1828; tandläkarex. i Köpenhamn 1843; lä-

kare i Karlskrona. Under sin student-

tid var A. en mycket anlitad sångare,

som Otto Lindblad tidigt fäste vid sin

första kvartett (1. bas); var särskildt

omtyckt som Bellmanssångare; sjöng

flera gånger på Lindblads konserter i

Lund och Malmö och väckte sådant bi-

fall, att det en tid var tal om hans
engagerande vid k. operan. Sedan han
bosatt sig i Karlskrona var han en myc-
ket intresserad deltagare i därvarande
musiksällskap.

2. Magnus A., f. 4. 9. 1876 i Stockholm;
violinist; elev af konserv, i Sthlm 1890

(F. Book); anställd i hofkapellet 1892;

1897 Beskow-stipendiat; studerade i

Briissel för César Thomson, i Berlin för

Kor Halir; lärare i altviolin vid kon-

servatoriet 1909; sedan 1902 ord. 1. violi-

nist i hofkapellet i Stockholm.
1. Ahle, Johan R u d o 1 p h, f. 24. 12.

1625 i Miihlhausen, f därst. 9.7.1673; or-

ganist och kompositör; kantor i Erfurt
1646, organist i Miihlhausen 1654, råds-

herre därst. 1656 och 1661 borgmästare.
Af hans kompositioner har Uppsala
bibliotek: Neu-gepflantzter Thiiringi-

scher Lustgarten 1657, 1658; Nebengang
1663. Af de öfriga må nämnas: Geist-

liche Dialoge 1648, Kammersonaten 1650,

Chormusik 1668. I handskr. äger Upps.
bibi. en Aria för 4 stämmor, 2 violiner

och orgel: "Ich armer Siinder", samt en
Aria för 4 stämmor med b. c: Ach las-

set uns zu Gott" (V. M. c. 1: 1—2; I. M.
tab.). Ett urval af hans verk utgaf
Joh. Wolf i Denk. deutsch. Tonkunst.

2. Johan Georg A., den förres

son, f. i Miihlhausen 1651; f därst. 1706;

efterträdde sin fader som organist; blef

äfven rådsherre; utgaf: Geistl. Andach-
ten 1671, Unstruhtische Terpsichore,

Instrumentalische Friihlingsmusik 1675,

76 m. fl.

1. Ahlström, Jakob N i k 1 a s, f . 5. 6.

1805 i Visby, f 14.5.1857 i Stockholm;
produktiv och på sin tid äfven populär
kompositör; blef student i Uppsala 1824;

efter att ha varit dirigent vid en del

resande teatertrupper tog han dir.-

examen vid Mus. akad. 1831; var sedan
1832—42 dir. mus. och organist i Väs-

terås; 1842—54 var han kapellmästare

vid mindre teatern i Stockholm, därefter

1854—36 vid Humlegårdsteatern och sist

1856 till sin död vid Ladugårdslands-

teatern. Jämte dessa direktörsbefatt-

ningar vid teater var han fr. o. m. 1847

dir. vid kgl. 2:dra lifgardet och fr. o. m.
1854 organist i Hedvig Eleonora kyrka i

Stockholm; 1857 utnämndes han till or-

ganist i Stora Skedvi i Dalarne men
hann ej tillträda platsen; 1854 öppnade
han ett institut för harmoni och instru-

mentation efter Logiers metod i hufvud-
staden. — Af hans produktion må näm-
nas: musiken till 102 uppförda teater-

stycken, däribland de på sin tid mera
bekanta: Agne, Positivhataren, Rin-

garen i Nötre Dame, Hinko och Urdur,

Döden fadder; skref öfver 600 mellan-

aktstycken; en stor pianokonsert och

vokalsymfoni, flera pianosaker; utgaf

1852 en "Musikalisk fickordbok" och

1855 "Trehundra nord. folkvisor f. en

röst o. p." samt 1845 tills, med P. C. Bo-

man "Valda sv. folksånger, folkdanser

o. folklekar" (som nr 1 i denna publi-

kation flnnes f. f. ggn i tryck: "Du gamla
du friska", i ord och musik); 1839 utkom
"Melodierna till de vid den allm. guds-

tjänsten brukliga koraler för skolung-

dom"; tills, med J. W. Söderman utgaf

han "Kupletter sjungna ä Stockholms
teatrar." — J. M. Rosén skrifver i "Någ-
ra minnesblad" I s. 104 ff. följande om
honom under Uppsalatiden: Hos A. och

Hernholm sjöngs både för- och efter-

middag, där spelades ä quatre mains,

duetter och trior, där komponerade A.

sina bästa saker, som dock alla i tidens

längd gått förlorade, ty de hafva icke

blifvit tryckta, t. ex. en trio för piano,

violin och vlc, en stor polonäs (E-dur)

för piano, med ork.-ack. (som han exe-
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kverade en gång vid en konsert, som
han gaf i Gustavianum) o. s. v. Allt

svärmade den tiden för Spohr, och så

äfven A., hvilket märktes på hans kom-
positioner. Ensidig var dock A. icke,

tog intryck af allt skönt utan fördom

och hörde ej till dem, som först försik-

tigtvis titta efter på titelbladet komposi-

törens namn, för att veta, hvad de skola

döma. Och så var han den tiden mycket
liflig till lynnet och sorglös — en sann

konstnärsnatur, såsom han förekom mig,

hade någonting originellt i så väl sina

kompositioner som sin personlighet —
något som på senare tider syntes öfver-

gifva honom —, tog dagen som den

kom och låg visserligen i Uppsala för

att taga kameralexamen och på grund
af den komma in i räkenskapsverken,

men därmed blef naturligtvis ingen-

ting af — och så sade han en vacker

dag de akademiska studierna farväl,

för att följa med Djurströms trupp som
musikdirektör. Så blef han musikdirek-

tör och domkyrkoorganist i Västerås,

hvilket han lämnade för att emottaga
kapellmästareplatsen vid Lindebergs tea-

ter, blef musikdirektör vid Andra lifgar-

det samt hade då och då kompositions-

uppdrag, äfven från kgl. teatern; dock
syntes hans genius hafva öfvergifvit

honom, ty af allt det myckna, som kom
till offentligt uppförande, var intet som
höjde sig öfver medelmåttan eller vitt-

nade om sann inspiration, såsom fallet

dock var med hans kompositioner från

Uppsalatiden. Näringssorgen hade väl

mycket inverkat, dock har mången kom-
positör varit långt mindre gynnad af

lyckan (egentligen hade A. i detta fall

ingenting att klaga öfver) utan att där-

för låta nedslå sig — men så var det,

han var vunnen för konstnärerna, för

befattningarna, för familjen, men för-

lorad för konsten. Hans lynne hade äf-

ven blifvit förstämdt, och knappast
skulle de, som känt A. i Uppsala och
kände honom i Stockholm, ha trott att

det var "samma människa". En akt-

ningsvärd bana gjorde han i alla fall,

men mera solbeglänst hade den kunnat
blifva, om han hållit hvad han i Upp-
sala syntes lofva: att öfvergifva fader

och moder och blifva när konsten. I

Uppsala var nämligen A. konstnär, i

Stockholm — "handtverkare". — Samma

ytlighet, som råder i kompositionerna,

framträder äfven i folkvisearbetena.

Alla melodierna äro tagna från andra
insamlare framför allt R. Dybeck. Af
minnesteckningar om honom hänvisas

utom ofvanstående till: A. Blanche,

Minnesbilder; M. J. Crusenstolpe, Medal-
jonger o. statyetter; Minnesteckn. i Ny
tidn. f. Mus. V: 22; "Ur J. N. A:s an-

teckn." Sv. Musiktidn. 1889: 9.

2. J o h a n Alfred A., f. 1. 1. 1833 i

Sthlm, t därst. 26.3.1910, hufvudsakli-

gen känd som kompositör af manskvar-
tetter; skötte redan vid 13 års ålder or-

geln i Änkehusets kyrka och fortsatte

därmed till 1847; tog skollärareex. 1848

och organistex. 1849; sistnämnda år blef

han organist i Tyska kyrkan och 1851

t. f. kantor därst.; 1853 organistex. vid

Mus. ak. med högsta betyg och utbildade

sig sedermera 1867 i artistklassen för

Joh. Fredr. Berwald; 1873—90 organist

i Katolska kyrkan; verkade äfven som
kompositör för denna församling. A:8
tonsättarverksamhet rörde sig hufvud-

sakligen på manskvartettens område,

där han äfven uppträdde som lycklig

arrangör. Hans produktion på detta

område har varit ovanligt rik. En stor

del af hans tonsättningar ha stått såväl

på studentsångarnes som andra körers

program; få arrangement af Bellmans-

sånger ha vunnit en sådan spridning

som hans. Som dirigent var han mycket
anlitad i Stockholm bl. a. af Stockholms
allm. sångförening. Folksångföreningen

och Typografiska föreningens sångkör.

Äfven i Stockholms större ordenssäll-

skap var han en nitisk medlem, fram-

för allt i Par Bricole, där han fr. o. m.
1857 var medlem och äfven beklädde

en mängd musikaliska förtroendeposter.

E. Åkerberg, detta sällskaps musikaliske

minnestecknare, yttrar om honom: "A.

var en entusiastisk ordensbroder. Utom
åt Bricole ägnade han sig äfven åt Fri-

mureriet. Timmermansorden, Coldinu,

Neptuniorden och W:6. I Frimureriet

var han organist; i Coldinu och Neptu-

nerna hade han sången om hand. Hans
inträde i Bricole sammanfaller med den
sångens glansperiod inom sällskapet, då
Bricolekören under Andreas Randels
ledning gästades af sådana förmågor
som Arnoldson, Willman, Sandström,

Uddman, Dahlgren m. fl. I dessa min-
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nen lefde han till sin död. En följd af

denna oerhörda beundran för dessa bort-

gångna blef också, att han blef en svår

kritiker på nyare tiders sångare. År
1872 tillerkändes honom den Wester-

strandska medaljen." I M. Rystedts för-

teckning öfver manskvartetter sjungna

i Sverige intill år 1883 (A. Lindgren,

Mus. Studier s. 209) står A. med 7 sånger.

1850-talets stora samling manskvartetter

Odinslund o. Lundagård upptager tre

kvartetter: "Slumra Ijufva", "O flyn, o

flyn! I klara silfvertoner", "Jag minnes

dig i lummig lund". Af dessa är den

första hans mest bekanta sång och fler-

faldiga gånger omtryckt.

Ahna, Heinrich de, f. 22. 6. 1835 i

Wien, t 1. 11- 1892 i Berlin; violinvirtuos;

utbildad hos Mayseder i Wien och sedan

af Prags konservatorium; efter konsert-

resor i Tyskland, Holland, England slog

han sig 1862 ned i Berlin och blef med-

lem af hofkapellet; 1868 konsertmästa-

re; 1869 lärare vid kgl. Hochschule f.

Musik.

Ahnfelt, Oskar, f. 21. 5. 1813 i Gullarp

(Lunds stift), t i Karlshamn 22.4.1882;

resepredikant och andlig musiker samt

guitarrspelare; blef student i Lund
1829 och begaf sig 1840 till Stockholm

för att studera musik. J. M. Rosén om-

talar i Några minnesblad I, 112, att en

af honom 1839 komponerad Polonäs af

A. arrangerades för 6 guitarrer. Vid

bevistandet af en predikan erfor han
andlig väckelse, och C. O. Rosenius blef

sedan hans vän och ledare. Han uppe-

höll sig med musiklektioner och konser-

ter samt började 1849 som lekmannapre-

dikant resa omkring i Sverige samt äf-

ven Norge och Danmark. A. började

alltid sina föredrag med att afsjunga

några af sina egna sånger ackompag-
nerande sig på guitarr. Under åren 1850

—77 utgaf han "Ahnfelts sånger", en

samling, som vann en utomordentlig

spridning på sin tid. Sångerna äro här

antingen komponerade af honom själf

eller tagna ur andra andliga sångsam-

lingar. Ett fåtal äro af namngifna ton-

sättare (Mendelssohn, Haeffner o. a.).

Jämte sångstämman finnes ett guitarr-

och ett pianoackompagnement. Ända
till år 1879 fortsatte han sina resor.

Höljer nämner om hans guitarrspel, att

det röjde färdighet och smak. Som vir-

tuos på guitarr lät han höra sig med
bifall i Stockholm och landsorten. Vid
sina konserter begagnade han en af ho-

nom själf konstruerad 10-strängad gui-

tarr med två halsar; öfver den ena af

dessa, som saknade gripbräde, löpte de

4 nytillkomna bassträngarua. En del af

hans melodier finnes ännu i frireligiösa

sångböcker, eljest äro de flesta nu för-

svunna.

Ahnger, Alexandra, f. i Kuopio 15.

5. 1859, sångerska; studerade först i Pe-

tersburg, sedan 1877 vid Helsingfors'

musikinstitut, där hon 1885 afslutade

sin utbildning; fortsatte sedan i Dresden

för Hildach intill 1888; sångstudier i

Paris för m:me Disiréé Artöt, m:me
Colonne och Devilliers 1890, 94, 1900 och

1906; följt undervisningen hos m:me
Marchesi och Duvernoy i Paris och Hey
i Berlin. Sånglärarinna vid Nya sv.

samskolan och blindinstitutet i Helsing-

fors 1893—1906; sedan 1906 anställd som
lärare i solosång vid Helsingfors' musik-

institut. Som sångerska har A. uppbu-

rit alt- och mezzosopranpartierna i Men-
delssohns Athalia, Schumanns Para-

diset o. Perin, Beethovens 9. symfoni,

Missa solemnis, Bachs Höga mässa,

Händels Samson, Liszts Kristus; har

dessutom konserterat i Helsingfors och

landsorten. Vid operan har A. sjungit

Louhi i Merikantos "Polijan nieto",

Taina i Melartins "Aino" och Katri i

Palmgrens "Daniel Hjort".

Aiblinger, Johan Kaspar, f. 23. 2. 1779

i Wasserburg vid Inn, t 6. 6. 1867 i Miin-

chen; kapellmästare och komponist; ut-

bildade sig först i Miinchen och Berga-

mo; lefde 1803—11 i Vicenza, sedan såsom

andre kapellmästare i Venedig; blef 1819

ledare för italienska operan i Miinchen

och 1826 kapellmästare. 1833 var han
åter i Bergamo. Hans kyrkokomposi-

tioner äro mest bekanta (mässor, lita-

nier, requiems, psalmer, offertorier m.

fl.); skref äfven operor, hvilka dock

gjorde mindre lycka.

Aichinger, Gregor, f. c. 1565 i Re-

gensburg, t i Augsburg 21. 1. 1628; orga-

nist och kompositör; studerade i Rom
och blef sedan organist hos Fugger i

Augsburg. Uppsala bibliotek bevarar

af honom: Liturgica s. sacra officia ad

dies festos Mariae, 1603; af öfriga må
nämnas: Sacrse cantiones 1590, Cantio-
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nes ecclesiasticee 1603, Flores musici

1626.

Aida, italiensk opera i 3 akter af

Verdi, text af Ant. Ghislanzoni; skrifven

för italienska operan i Kairo och upp-

förd första gången vid dennas invig-

ning 1871. Verdi erhöll i honorar: 80,000

francs. Ämnet är egyptiskt. A. upp-

fördes i Stockholm f. ggn 16.2.1880; re-

dan 8. 11. 1882 hade operan kommit till

sitt 50:de och 26. 11. 1891 till sitt 100:de

uppförande; 27. 9. 1911 uppnådde den

200:de gången.

, Aigu (fr.), hög, skarp, fin; motsats

grave, grof, låg ton.

Air (fr.). 1. Aria, sångstycke, melodi,

hufvudsakligen af franskt kynne; sär-

skildt spridd öfver hela Europa blef a. un-

der 1700-talet (se Bellmansmelodierna och

deras musikaliska karaktär af fransk

a.). 2. Dansstycke (air de danse från

1600-talet, företrädesvis förekommande i

suiterna (se härom T. Norlind, Zur
Gesch. d. Suite s. 195). Mace, Musikes
monument, 1676, karaktäriserar a. som
dans närstående allemanden men något

kortare och i raskare tempo. — A. d é-

t a c h é, aria tillhörande en opera.

Aiss= A j*.

Akademi: förekommer inom musiken
i tre betydelser: 1. sammanslutning af

musikkunniga; 2. en undervisningsan-

stalt; 3. konsert. Ursprungligen beteck-

nade a. en trädgård i Athen, där Plato

plägade föredraga sina filosoiiska läro-

satser för sina lärjungar. Namnet upp-

togs sedan af renässansens män och
mot slutet af 1400-talet uppstå så små-
ningom akademier i Florens, Neapel
och Rom. Alla hade till uppgift att

främja klassisk litteratur och konst.

Till den senare hörde äfven musik. A:er
omfattande specialgrenar inom littera-

turen eller konsten bildades redan un-

der 1500-talet i Italien, däribland flera

"filharmoniska" ("musikälskarnas" a.:

a. dei fllarmonici); jämte diskussioner

öfver musikaliska ting föranstaltade

man inom dem äfven musikuppföran-
den. I Italien blefvo dessa musikaftnar
i mänga fall hufvudsaken, och ordet a.

såsom beteckning för konsert är ännu
vanligt i detta land. A:er med samma
syfte att uppföra musik, ofta med upp-
gift att främja endast ett visst slag af

musik, ha sedan efter italienskt mön-
ster bildats äfven i Tyskland ("Sing-

Akademien"). Af äldre a:er med detta

syfte är den engelska: Academy of

ancient music, grundad i London 1710

och existerande till 1792, den berömda-
ste. Denna fick till hufvudsaklig uppgift

att bekantgöra 1500-talets vokalmusik.

Vår svenske musiker J. H. Roman, som
just vistades i London under denna aka-

demis glansdagar, blef starkt påverkad
af den gamla vokalmusiken och bibe-

höll under hela sitt lif minnena från

denna musik. — Under 1500-talets sena-

re del upptogo de musikaliska akademi-
erna i Italien till diskussion frågor rö-

rande teater och opera. Ur denna spe-

cialgren uppstod sedan under 1600-talet

i Paris benämningen kgl. akademi på
teaterföreställningar, och namnet öfver-

gick att bli en beteckning på stora

operan. Då Gustaf III i Sverige fick

sig förelagd handlingen rör. Mus. aka-

demien i Stockholm, fattade han kärlek

till tanken, därför att han såg i den en

hjälp i sin sträfvan för teaterns bästa.

Stiftarna hade nog tanken mera riktad

på den allmänna betydelsen af mus. ak.,

såsom ett samfund af kunniga män,
hvilka ville främja tonkonsten. Konun-
gen, som nyss återkommit från Pa-

ris, tänkte helt säkert mera på St. ope-

ran i Frankrikes hufvudstad. Från be-

tydelsen af St. operan i Paris och dess

prestationer har namnet sedan t. o. m.

öfvergått att blott bli teaterbyggnaden
(Academy of music i New York). — De
musikaliska a:erna som vetenskapliga

statsinstitutioner ha sitt ursprung i

Frankrike, men gå tillbaka till renäs-

sansens akademier. Den franska all-

männa akademien (Institut de France)

omfattar ännu alla litteraturens och

konstens hufvudgrenar och har därför

flera underafdelningar, en för språk och

litteratur, en för skön konst, en för na-

turvetenskaperna och en för juridiska

fack, I afdelningen för skön konst in-

går äfven musiken och genom belönin-

gar, prisutdelningar, stipendier, vägle-

dande utslag i musikaliska ting funge-

rar den som en statsinstitution. Den
svenska Mus. akademien var från bör-

jan afsedd för samma ändamål och har
bibehållit denna karaktär intill senare

tider. Kgl. Mus. ak. i Berlin har ut-
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vecklat sig på samma sätt som Pariser-

akademien. Emellertid har ännu ett

led inom musikakademierna tillkom-

mit, nämligen främjandet af tonkonsten

genom utbildandet af goda musici. Så

länge musiken var en konst blott för

fackmannen eller den utbildade världs-

mannen, kunde inhämtandet af kunska-

per i musiken endast gälla ett fåtal per-

soner, å ena sidan för dem, som ville

göra musiken till sitt lefvebröd, å an-

dra sidan för det fåtal förmögna män,

som hade råd till att jämte sin öfriga

utbildning skaffa sig kunskap i musik.

De senare skaffade sig privatundervis-

ning af någon fackman för hög betal-

ning, de förra utbildades af yrkesmusi-

kerna gratis. Enligt 1600-talets musi-

kerkontrakt ingick i hvarje lön äfven

gratis utbildning af efterträdaren; ofta

ålåg det kapellmästaren (så i Sverige

på Gustaf Diibens tid) att öfvervaka,

att undervisningen blef af den beskaf-

fenhet, att kapellets heder upprätthölls

och likgoda musiker alltid kunde er-

sätta de gamla, då de gingo undan. Ee-

dan på 1700-talet begynte emellertid

musiken i hög grad att demokratiseras;

hvarje ung man eller kvinna af borger-

liga föräldrar borde kunna traktera ett

instrument, och krafven på musikalisk

duglighet stego också för fackmusiker-

na, så att löntagarna ej kunde rätt

fylla det åliggande de hade att utbilda

sina efterträdande. Med 1700-talets an-

dra del begynte redan virtuoskonserter-

na, och följden däraf blef betydligt öka-

de fordringar på en fackmusiker. Re-

dan på 1760-talet uppträdde i Stockholm

på Eiddarhuset virtuoser, som läto fol-

ket beundra sin fingerfärdighet. En
orkester på 1760-talet behöfde äfven mer
än dubbelt så många musiker som hun-

dra år tidigare. Krafvet på en verklig

utbildningsanstalt för musiker var så-

ledes särskildt trängande, och då man
på 1770-talet tänkte på främjandet af

tonkonsten, måste undervisningsfrågan

komma i främsta rummet. Med Gustaf

III begynte i Sverige, i likhet med för-

hållandena i andra länder, hofkapellet

att fästas vid kgl. teatern, och musik-

intressena koncentrerades omkring tea-

terns instrumentister och sångare. Öf-

ver allt vid Europas centralhärdar för

teater och musik var det särskildt ondt

om de vokala krafterna. De instru-

mentala tillhörde en gammal ärevördig

institution af nästan medeltida anor,

men den vokala delen hade under 1700-

talets framhäfvande af instrumental-

musiken blifvit en gren blott för ett få-

tal sångvirtuoser. I Paris, där bristen

på sångare var särskildt kännbar, grun-

dade nu direktören för st. operan ("Aca-

demie royale de musique") 1784 en "Eco-

le royale de chant et de déclama-

tion", i början blott för sångutbildnin-

gen men sedan efterhand upptagande

äfven komposition och instrumental un-

dervisning. 1795 ändrades därför titeln

till den mera allomfattande: "Conserva-

toire national de musique et de décla-

matiou." Detta konservatorium, som
således från början stått i direkt förbin-

delse med st. operan ("akademien"),

blomstrade hastigt upp och efterföljdes

därför af en mängd liknande i utlandet

(Prag 1811, Wien 1817). I London, där

man 1822 upptog tanken, gaf man ut-

bildningsanstalten det gamla namnet:

"Royal academy of music" eller på

svenska: "Kgl. musikaliska akademien".

Namnet a. har således ännu på 1800-

talet kvar sin dubbla betydelse af stats-

institution till främjande af tonkonsten

(Paris, Berlin, Briissel, Stockholm) och

utbildningsanstalt för musiker (London

och delvis Stockholm). På 1830-talet vi-

sa allmänt konservatorierna en viss af-

tagande kraft, de börja bli "akade-

miska" och ensidigt dyrka den äldre

riktningen, en helt naturlig följd af all

undervisnings karaktär att vara till för

att visa de erkända formerna, de häfd-

vunna lagarna för tonkonsten. De
gamla utbildningsanstalterna begynna
därför så smått att vid denna tid er-

sättas af privata musikskolor af mer
eller mindre officiell karaktär. Däri-

genom går den gamla enhetstanken för-

lorad, och skolorna förlora den kontroll

en officiell skola alltid kan underkastas.

Det begynnande 40-talet visar oss där-

för musikundervisningen i Europas mu-
sikcentra under två former: den "aka-

demiska" med ett fåtal elever men
strängt ordnad undervisning och den

privata med en mångfald elever men
med fullständigt okontrollerad under-

visning. Högt upp öfver båda dessa

höjer sig Leipzigs konservatorium, som
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blir utgångspunkten för den nya rikt-

ningen. Leipzigs kouservatorium öpp-

nades 3. 4. 1843 af Mendelssohn och fick

redan från början sådana lärare som
Schumann i komposition, Ferd. David i

violin, F. Becker i orgel, I. Moscheles i

piano, jämte Mendelssohn själf. Det

nya kons. var så tillvida privat, som
ingen kgl. akademi eller kgl. opera hade

utgjort utgångspunkten men likväl re-

dan från början höjande sig upp öfver

hvarje privatskola. Leipzigs kouserva-

torium blef nu eu tid medelpunkten för

den nya riktningen, "den romantiska",

och mot denna rycker Berlins kgl. hög-

skola, och Berlinerkretsen af musiker
omkring henne in, häfdande den "klas-

siska" ståndpunkten med allt mera fram-

trädande historiskt intresse (kyrkomusi-

kens historia med Winterfeld, komposi-

tionsformernas historia med Marx, de

gamla nederländarna med Comm, medel-

tidens senare polyfona mästare med
Bellermann; vidare män som Grell,

Kungenhagen m. fl.). Leipzigs kouser-

vatorium häfdar gent emot dessa gam-
malklassiker det unga och friska, och

det blir därför härifrån, som de nya
sträfvandena komma. De "nya" män-
nen i Sverige, Norman, Rubenson och

Söderman, äro alla elever af Leipzigs

kouservatorium. Snart framträda emel-

lertid äfven andra riktuingai*. På 1850-

talet står striden vid Leipzigs kouserva-

torium mellan Mendelssohnianare och
Schumannianare eller mellan äldre ro-

mantiker och nyromantiker med pro-

grammusiken på sin fana. G. Wenner-
berg, som 1851 besöker Leipzig, kommer
midt in i striden. Han säger i sina re-

sebref härom: "Disputationerna mellan
Mendelssohnianer och Schumannianer
voro alltid varma och ofta underhållan-

de genom de detaljerade analyser af de

båda mästarnas arbeten, som förekom-
mo i rikt mått." Emellertid lutade re-

dan då konservatoriet starkt åt att en-

samt hylla Mendelssohn. Redan Wen-
nerberg intygar, att det vid konserva-
toriet "rådde en ton af ofelbarhet" i

alla musikaliska frågor. När därför

Liszt uppträdde för programmusiken,
tog Leipzig direkt afstånd från nyro-

mantiken, och nya konservatorier samt
högskolor måste således grundas för

denna. För närvarande ha de gamla

riktningarna i någon mån utjämnats,

men ännu framträder hos högskolan i

Berlin förkärleken för den polyfona

musiken och kontrapunkten samt hos

Leipzigs kouservatorium förkärleken

för de romantiska mästarne.

Under denna långa tid från 1770-talet

till nu, då akademier och konservato-

rier i allt högre grad tagit sig an be-

främjandet af tonkonsten i länderna, har
Kungl. Musikaliska akade-
mien i Stockholm fullföljt sam-
ma program som de utländska och dess

historiska periodindelning går därför

parallellt med de motsvarande utländ-

ska. Tanken på en musikalisk a. i

Stockholm väcktes först inom sällska-

pet Utile Dulci, och som direkta stif-

tare kunna särskildt nämnas: F. Zell-

bell, Patrik Alströmer, Adam Horn och

A. G. Leijonhufvud. Dessa inlämnade
förslag till stadgar, som 8. 9. 1771 stad-

fästes af Gustaf III. I dessa heter det

rörande a:s uppgift följande: "Hvad
till musikaliska vetenskapen hörer, så-

väl komposition som execution, tillika

med skaldekonsten, såsom till vokal

musik nödig, samt teorien om orgel-

verks och alla andra musikaliska in-

strumenters förfärdigande, blifva äm-
nen till a:s göromål. A. besörjer, att

nya musikaliska arbeten och poemer
blifva författade och granskade, tillika

med hvad däraf eljest, till den ändan,

hos a:n kan ingifvas. Af svensk in-

född ungdom åtager sig a:n att utsöka

tjänliga ämnen, hvilka på hennes egen
bekostnad komma att undervisas i koni-

position, sång och uppå musikaliska in-

strumenter, hvar och en efter siu böjel-

se: och vill till a: ska framsteg befordra

så väl dem, som andra, hvilka eljest

kunskap och färdighet uti musiken vun-

nit, på sätt och villkor, som nedan före

förmäles; äfven som ock a:u ej skall

underlåta, vunnen skicklighet med pre-

mier uppmuntra och ihågkomma." Vid
a:n skulle finnas en direktör, en kon-

sertmästare och "erforderliga läromästa-

re". Konsertmästaren skulle leda or-

kestern. Undervisningen skulle ske på
3 afdelningar: 1. komposition, 2. vokal-

och 3. instrumentalmusik; eleverna

skulle likaledes delas i tre grader: 1.

lärling-, 2. elev- och 3. virtuosgraden.

De i den sista graden varande skulle
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deltaga i arens offentliga konserter. Vi

finna i dessa stadgar, att man redan

från början tänkte sig något synnerli-

gen omfattande. Särskildt intressant

är att se undervisningen så öppet fram-

hållas som ett af a:ens främsta uppgif-

ter, då ju Pariserskolan, såsom den el-

jest erkändt första läroanstalten af

akademisk karaktär, först 13 år senare

tillkom. Eljest märka vi alla de skilda

uppfattningarna af en a:s väsen före-

nande: den officiella akademien med kgl.

stadfästelse omfattande såväl diktkonst

som tonkonst, likaså den gamla "filhar-

moniska" från Italien, att a:n skulle ge

konserter, samt slutligen den praktiskt

undervisande. Den fjärde uppfattnin-

gen af en a. som operaskola framträder

märkvärdigt nog ej på en enda punkt

i stadgarna, men konungen drog själf

försorg om, att denna ej uteglömdes.

Stiftarna ådagalade en nästan röran-

de offervillighet för a:en, men ändå
kunde den ej hindras från att förlora

sin hufvuduppgift att utbilda musici.

Inga penningmedel funnos, och följaktli-

gen måste lärarna undervisa gratis.

Genom abonnementskonserter sökte man
få medel till en del löpande utgifter,

men ej ens till dessa räckte kassan.

Antalet lärjungar var mycket växlan-

de: första året 1772: 14 manliga och in-

ga kvinnliga. År 1774 måste undervis-

ningsanstalten helt och hållet nedläg-

gas, och först 1794 återupptogs den. En-
ligt stadgarna skulle a:n gifva utlåtan-

de öfver insända kompositioner samt
uppfinningar på instrumentmakeriets
område. Hvad de förra beträffar sy-

nas ej några arbeten ha blifvit inläm-

nade. Däremot inkommo instrument-

makare med begäran om utlåtande öf-

ver förbättring af instrument. Då in-

gen undervisningsanstalt fanns, måste
operan fylla sitt behof af musiker själf,

och därför inrättade Vogler 1786 en mu-
sikskola, som skulle ge gratis under-

visning i instrumentalmusik. Då be-

hofvet af musikutbildning var mycket
stort, erhöll denna skola en mängd ele-

ver, men då gratisundervisningen var
nödvändig att bibehålla, måste man in-

skränka sig till dem, som ville göra
musiken till sitt yrke. Medlen att af-

löna lärare erhölls genom konserter.

Mus. a:ens män sökte så godt sig göra

lät hålla a:n uppe, men de kunde ej

hindra, att verksamheten år 1812 måste
nedläggas. Två år därefter kunde den
emellertid återupptagas, tack vare en

donation af Karl Johan å 10,000 rdr
bco. År 1794 hade en principsångskola

inrättats, förnämligast för bildandet af

kantorer, hvilka sedermera borde un-

dervisa skolungdom företrädesvis i ko-

ralsång; i denna skola, där både unga
män och kvinnor antogos till elever,

fortgick undervisningen till 1812. Den
9. 3. 1814 förnyades stadgarna, och nu
skiljer man, tack vare den erfarenhet

man redan hade från utlandets anstal-

ter, på undervisningen och den offici-

ella delen att afgifva utlåtande. De
första paragraferna äro ej minst intres-

santa ur historisk synpunkt, enär man
nu vida klarare preciserar musikens en-

skilda grenar: "Musiken i hela dess

vidd, och ansedd under de dubbla syn-

punkterna af konst och vetenskap, är

akademiens föremål. Likaledes musi-

kens estetik, historia och litteratur;

teorien och musikens förening med skal-

dekonsten, samt teorien om musikali-

ska instrumenters sammansättning. A:n
åligger att i möjligaste måtto befrämja
musikens framsteg: 1. genom ett under-

visningsverk, där både teoretisk och

praktisk undervisning, utan erläggning-

af någon afgift, njutes; 2. genom för-

fattande, öfversättande, recenserande

och allmängörande i tryck af arbeten,

afhaudlingar och läroböcker i de äm-
nen, som i § 1 äro upptagna." Intres-

sant är här att se, huru af a:ens båda
grenar undervisningen sättes i främsta
rummet, således framhäfves a:s uppgift

af undervisningsanstalt på samma sätt

som den i London åtta år senare grun-

dade a. med samma namn som den
svenska. De första lärarna 1814 blefvo:

Frigel i teori, Craelius och Stieler i

sång, P. Askergren i piano. 1816 an-

ställdes Cartoni som lärare i italienska

språket, och 1818 inrättades för första

gången en orgelklass med Byström som
lärare. Ännu vårterminen 1821 fortgick

undervisningen i sång, ital. språket,

piano- och orgelspelning, men redan hö-

sten s. å. förmådde man ej längre hålla

läroanstalten uppe. Man ingick nu till

regeringen med anhållan om medel och
lyckades få af extra stat så mycket, att
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man vårterminen 1822 kunde återupp-

taga undervisningsverksamheten. Lä-

roverket öfvergick sedan allt mer och

mer att bli en organistskola, och man
studerade förnämligast för att taga af-

gångsexamen som organist, kantor eller

musikdirektör. 1833 beslöts att afskaf-

fa pianoklassen, emedan man ansåg
att högre färdighet på detta instru-

ment icke var oundvikligen behöflig för

orgelspelet. Med denna ensidighet följ-

de, att man måste ha andra skolor vid

sidan, som kunde fylla de öfriga kraf-

ven. Kgl. teatern fortsatte att ha en

skola för utbildning af sångare och

sceniska artister. Det var i full öfver-

ensstämmelse med a:ernas gamla tradi-

tioner från 1700-talets dagar, som för-

slag 1830 väcktes om ett sammanslående
af a. och teatern. Enhetstanken var

dock ej ännu mogen. En följd af piano-

klassens afskaffande blef privata mu-
sikinstitut i hufvudstaden. Ett af dessa,

som efter hand blef det främsta och all-

varligt konkurrerade med a. själf, blef

A. F. Lindblads skola, hufvudsakligen
för piano och musikteori (prins Gustaf

var A. Lindblads elev i komposition och

piano). 1843 annonserade F. W. Klint

och J. L. Höljer om ett "Musik-Lycae-

um" i pianospel och harmonilära, s. å.

Wilhelmina Josephson om ett "musik-
institut för flickor", 1854 öppnade J. N.

Ahlström ett "institut för harmoni- och
instrumentation". Flera andra hade ock-

så kunnat nämnas. Jämföra vi dessa

svenska förhållanden med de utländska,

märka vi genast, huru lika förhållandena
äro i Sverige och på kontinenten: å ena
sidan en akademi i stagnation med ut-

bildning blott af musikaliska fackmän
i kyrkans tjänst, å andra sidan en
mängd privatskolor, mer eller mindre
allomfattande, afsedda för alla, som ön-

ska utbilda sig till annat än kyrkomu-
siker samt för amatörer. En allmän
uppryckning ägde i Tyskland rum re-

dan 1843 med Leipzigs konservatorium
och Sverige följer efter under tydlig in-

verkan från nyssnämnda läroanstalt.

Samtidigt begynna de privata utbild-

ningsanstalterna att efter hand försvin-

na eller förlora sin gamla betydelse.

1861 öfverlåter Lindblad sin skola åt

Hallström och på 1870-talet är den i det

närmaste död (Hallström lämnar den

1872). Karaktäristiskt för den nya fri-

skare anda, som på 1850-talet besjälade

Sveriges, speciellt Stockholms, musik-
vänner är tanken på upprättandet af

ett själfständigt af akademien oberoen-

de "konservatorium". Det är första

gång detta namn dyker upp i Sverige,

och troligen tänkte man närmast på
Leipzig. Förut hette det blott akademi-
ens läroverk eller kort och godt: akade-
mien. Till det nya konservatoriet ut-

färdas upprop i "Ny tidning f. musik"
24. 9. 1853, årsdagen af prins Gustafs
död. Det heter i detta: "Den tredje Gu-
stafs musikaliska akademi är ej af sta-

ten så omhuldad, att den kan uppfylla
alla de fordringar man fäster vid ett

konservatorium, så skickliga, ihärdiga
och nitiska de lärare än äro, som med
berömvärda och af framgång krönta
bemödanden uppehålla, och i senare ti-

der verkligen främjat dess lif. Ett kon-
servatorium för musik kan ej blifva

byggdt på det ringa intresse och un-
derstöd staten skänker musikaliska
bildningsanstalter. Därtill måste sam-
verkas från alla håll, af konstnärerna
efter den ställning och det inflytande

hvar och en bland dem i sin stad äger,

af dilettanterna efter det intresse och
de uppoffringar de alltid gärna ägnat
och ägna åt sådana ändamål. Det
'Gustavianska Conservatorium för Mu-
sik' är ännu blott en skön dröm, men
borde utan alltför stor svårighet äfven
kunna bli en verklighet." Drömmen blef

aldrig verklighet i den meningen förslags-

ställarna önskade, men frågan skulle

rörande den redan befintliga anstalten

få en både bättre och lyckligare lösning.

Mus. ak. hade så småningom försökt

återupptaga de nedlagda afdelningarna.

1841 infördes violinspelning och 1848

pianospelning, 1854 en sångklass för da-

mer, med undervisning hufvudsakl. i

körsång. Ökadt statsanslag beviljades

1855 och året därpå stadfästes af kgl.

maj:t nya stadgar. Vi märka i dessa

sistnämnda tydligt, huru man åter ville

upptaga tanken på en allmän utbild-

ningsanstalt, ej blott för organister och
kantorer. Läroverket indelades i en
högre och en lägre afdelning. Den läg-

re afsåg bildandet af organister och
kantorer. Den högre var beräknad för

elever, som ville utbilda sig antingen
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för kyrkan och skolan eller för scenen,

för musikdirektörsplatser, för musiklä-

rare i allmänhet och hufvudsakligen för

konstnärer. Rörande den sceniska un-

dervisningen mäi-ka vi här tydligt en

riktning åt att indraga teaterutbildning

i programmet. Ämnena äro nu: harmo-

nilära, kör- och solosång, orgel, piano,

violin, violoncell och kontrabas, blås-

instrument, partiturläsning, komposi-

tion och instrumentering samt musi-

kens historia och estetik. Lärarnas an-

tal ökades i samma mån, sä att de 1858

utgjorde 11, från att 10 år tidigare blott

ha varit 4. Samma år förvärfvade man
äfven en elevorkester, så att eleverna

kunde få höra sina egna kompositioner.

En kraftig uppblomstring ägde rum un-

der hertigens af Östergötland presidi-

um (sedermera Oscar II) 1864—72. Un-

der denna tid utgafs äfven Mus. ak:s

handlingar (1865—73) med noggrann års-

historik jämte minnesrunor öfver aflid-

na ledamöter samt musikhistoriska upp-

satser (hufvudsakligen rörande koral-

och kyrkomusik). Dessutom infördes

hertigens vackra och gedigna högtids-

tal. 1868 upptogs ett nytt läroämne: de-

klamation, och 1871 harpspelning. Nya
stadgar erhöll läroanstalten 7. 12. 1866

och 8. 12. 1881. Först 1878 fick akademi-
en egen lokal. Med konservatoriet, hvil-

ket namn läroverket sedan 1864 haft,

förenades 1885—88 en teaterelevskola

och fr. o. m. 1899 en operaskola. Anta-
let lärjungar var störst under åren 1868

—72, då de utgjorde öfver 200. Under
1890-talet var medelsiffran 160. Inneva-

rande år (v.-t. 1912) finnas 173 lärjungar,

däraf 121 manliga och 52 kvinnliga.

Samma termin utgör lärarnas antal 40:

M. Ahlberg (altviolin), A. Bergenson
(harmonilära), A. Bergström (ledare af

profkurs i skola), E. Borgstedt (elemen-

tar-, kyrko- och körsång; sång f. mu-
sikl.-ex.), O. Brunzell (fagott), E. Ell-

berg (instrumentering, komposition, par-

titurspeluing), H. Fryklöf (harmonilä-

ra), J. Grafström (maskeringskonst), A.

Hallen (komposition), F. H. Hartmann
(tyska), C. F. Hennerberg (harmonilära,

elementarsång), G. E. Hessler (klari-

nett), G. Hägg (orgel), J. A. Johnsson
(kornett, trumpet, basun), V. E. Karl-
son (pianostämning), C. Lambére (ele-

mentarsång), J. Lang (harpa), O. Lejd-

ström (sång), C. Lindhe (violoncell, frkn

J. Lublin (franska), L. Lundberg (pia-

no), A. Malm (valthorn), N. Malmberg
(piano). Fru D. Möller (sång, scenisk

framställning), H. Nyblom (italienska),

S. Nyblom (deklamation), O, Olsson

(harmonilära), G. Pegel (oboe), O. Hög-
berg (välläsning), J. Rutström (violin),

Fru K. Strömberg (piano), E. Stanek
(kontrabas), E. Svensson (piano), K.

Valentin (musikens historia), V. Wik-
lund (piano), E. N:son Willners (kor-

nett, trumpet, basun), L. Zetterquist

(violin), O. Zöbisch (dans, plastik), O.

Östman (flöjt), C. Nordquist (orkester-

anförare). Dir. för konserv, är Bror
Beckman. — Mus. ak. består af 100

inländska röstberättigade medlemmar.
Till dessa sluta sig ett obestämdt antal

utländska (icke röstberättigade) och 50

s. k. associerade, hvilka utan att vara
röstberättigade få lof att bevista ak:s

allm. sammankomster jämte förbindelse

att biträda, när ak. så önskar. Ak:s för-

valtningsutskott utgöres af: preses (f.

u. justistierådet K. Silfverstolpe), vice

preses (f. n. öfverste Chr. Loven), sekre-

terare (professor, fil. dr. K. Valentin),

kamrerare (f. n. H. Nyblom), slutligen

två andra ledamöter (f. n. professor O.

Bolander och C. Kinberg). Dessutom
har ak. för notsamlingarna en biblio-

tekarie (f. n. C. F. Hennerberg). Ak.

förfogar öfver flera stipendiefonder där-

ibland ak:s egen stipendiefond på öf-

ver 12,000 kr., Jenny Linds på öfver

80,000 kr., Euphrosyne Abrahamssons på
25,000, Elisab. Hammarins på 20,000 m. fl.

— Litt: J. P. Grönhamn, Kungl. Mus.
ak. åren 1771—1871; Mus. ak:s Handl.
1867—73; Historisk-statistiska uppgifter

rör. Musikkons. 1771—1896; Mus. ak:s do-

nationsbref; Kataloger öfver Mus. ak:s

undervisningsverk fr. o. m. 1856; Hög-
tidstal hållna i Kgl. M. ak. af Oskar Fre-

drik; tidnings- o. tidskriftslitt.; otryckta

handl. i Mus. ak:s bibi. Se dessutom T.

Norlind, Svensk musikhistoria, Lund 1901.

Rörande öfriga undervisningsverk se

konservatorium.
Aksent; inom musiken den betonade

taktdelen. Enligt taktstrecket blir i ^U
takt en betonad och en obetonad takt-

del — ^ [ej tids valör]) i V* takt blir

3. noten ej fullt så starkt betonad; betonin-

gen blir alltså här olikartad ( » >^ _!_-—)
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samma gäller i 'A takt, där enligt

systemet en aftagande betoning från

1. till 3. tonen skulle äga rum. Af-

vikelser från denna regel utgöra först

och främst synkopefigurer, där en obe-

tonad genom att förbindas med en före-

gående obetonad erhåller förstärkning

i tonvikt. En annan afvikelse är det

speciella framhäfvandet af en särskild

ton med tecknen: sf., sforzando, rfz. rin-

forzando eller de mindre starka A > —

•

Mot dessa ur taktstreck eller särskil-

da tecken framträdande rytmiska ak-

senterna står sedan den melodiska (ago-

giska) aksenten, som i allmänhet ej

är särskildt utsatt men bör framgå ur

den rätta förståelsen af ett tonstycke

och sammanhänger närmast med fra-

seringen. Till denna melodiska a. hör

en extra betoning af deu ton, som be-

gynner en fras, likaså extra betoning

af högsta punkten i en melodi; en steg-

ring i betoning följer i allmänhet med
en uppåtstigande tonföljd, en aftagande
betoning med en nedåtstigande. I en

melodi med öfvervägande diatonisk

följd af toner kan ett större intervallför-

hållande betinga en ökad betoning af se-

nare noter. Det är H. Riemanns för-

tjänst att ha närmare utvecklat denna
melodiskt-agogiska aksents lagar, ehu-

ru han går något för långt genom
att öfverallt framhäfva den tematiska
indelningen utanför taktstrecken. En
fras, som fullt begränsas inom takt-

streck (första noten i en takt till sista

noten i någon af de följande) är för ho-

nom endast undantagsvis förekomman-
de, och man måste därför söka frasens

begynnelse helst inuti en takt. Se

härom H. Riemann, Musikalische Dyna-
mik u. Agogik. Mot denna uppfattning
se bl. a. Fr. Kullak, Der Vortrag in der
Musik. Se vidare: rytm, takt, frase-
ring, uttryck.
Akustik, läran om ljudet, hur detta

uppstår, fortplantas och förnimmes af

örat. Det musikaliska ljudet skiljer sig

från bullret genom svängningarnas re-

gelbundenhet. Ljudet uppstår därige-

nom, att en kropp försättas i rörelse

(svängning). Den musikaliska klangen
är en regelbunden förtätning och för-

tunning af en elastisk kropp. Man skil-

jer efter det tonbildande redskapets art

på instrumental- och vokalmusik. To-

nen fortplantas pä så sätt, att den ela-

stiska kroppens dallring fortplantas till

luften, som i sin tur för dessa vidare

med en hastighet af 340 m. i sekunden
(vid en temperatur af 16° C). Läran
om tonens förnimmelse af örat tillhör

en särskild vetenskap tonpsykolo-
gien (s. d.). Klangfärgen är beroende

på öfvertonernas olika tydliga framträ-

dande och saknaden af vissa öfvertoner.

Alla toner ha medklingande öfvertoner.

En tons höjd är beroende af mängden
af svängningarna, en låg ton har fär-

re, en hög ton större antal svängningar.

Den akustiska s i r e n e n (s. d.) gör det

möjligt för oss att närmare bestämma,
huru många svängningar en ton gör i

sekunden. A. som vetenskap har huf-

vudsakligen satts i system af Helm-
holtz (s. d.), hvars bok "Die Lehre v. d.

Tonempfindungen" ännu är hufvudkäl-

lan till vår kunskap i detta ämne (äld-

sta boken i ämnet är Chladnis "Traité

de racoustique" 1809). En populär fram-

ställning af denna bok gaf Ludv. Rie-

mann, Populäre Darstellung der Aku-
stik in Beziehung zur Musik. A:s nära
förbindelse med tonpsykologien gör det

nödvändigt att kombinera studiet af a.

med denna vetenskap. Den grundläggan-

de handboken är här C. Strumpfs Ton-

psychologie I, IL
A. har äfven blifvit benämning på

ljudets klangverkan i ett rum. Som så-

dan hör vetenskapen närmast tillsam-

mans med arkitekturen. I allmänhet

är denna gren mycket ringa beaktad.

Musikaliskt sedt har a. här endast med
tonernas rena och tydliga förnimmande,
eljest omfattar den äfven uppfattnin-

gen af det talade ordet. För att ljudet

i en större lokal skall kunna förnim-

mas, måste det återkastas från någon
större yta. Är denna yta slät eller

glatt, blir det reflekterade ljudet ringa,

är den däremot ojämn eller försedd

med spetsar, blir ljudet starkare. Vid
en orkester fordras dessutom, att ljudet

från alla instrumenten skall återkastas

samtidigt, så att det af åhöraren, hvar
han än må befinna sig i salen, kan upp-

fångas som helhet. En sal med dålig a.

kan göras bättre genom spunnet tråd-

nät i taket eller genom utsmyckning af

väggarna med skulpturornament. Or-

kesterplatsen bör vara beräknad sålun-
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da, att något midt emot kan uppfånga
och återkasta ljudet. Särskildt viktig

är denna fråga i teaterlokaler, där or-

kestern skall nedsänkas ruen tonen i

alla fall verka fullt klar för åhöraren

samt den agerandes och sjungandes
röst höras samtidigt med orkesterns.

Al', a 1 r, alla (it), prep. a med artikel.

A la mesure (fr.), i tempo.

A la mi re. Se m u t a t i o n.

Alanus, Christian, skref vid Åbo
akademi två musikafhandlingar: "Rhe-
tor musices, de vi et usu musices in rhe-

torica" (respr. Sam. Preutz) 1703 och De
cane rhetorico" 1704.

Alard, D e 1 p h i n, f. 8. 3. 1815 i Bayon-
ne; t 22.2.1888 i Paris; violinist; elev af

Habeneck vid konservatoriet i Paris,

1843—75 lärare vid samma skola (efter

Baillot); framstående och högt uppbu-
ren lärare; Sarasate är elev af honom;
skref en violinskola och flera studieverk

för violin, etyder, konserter, fantasier

m. m.; utgaf äfven en samling äldre

violinkompositioner "Die klassischen

Meister des Violinspiels".

Alayrac. Se Dalayra c.

Albada (it.), a u b a d e (fr.), morgon-
musik; jfr serenad, aftonmusik.

Albani, L a j e u n e s s e, f . 1. 11. 1852 i

Chambly vid Montreal; berömd sopran-

sångerska; utbildade sig hos Duprez i

Paris; debuterade 1870 i Messina; an-

ställd 1872 vid Covent Garden, London;
sjöng sedan i Paris, Petersburg, Ame-
rika; ingick 1876 äktenskap och trädde
sedan tillbaka; bor för närvarande i

London.
Albani, M at t h i a s. Under detta

namn äro två framstående violinfabri-

körer kända. Den ene (1621—1673) lefde

i Bozen och var elev af Steiner, den an-

dre (den förres son) verkade, efter en
kortare studietid i Cremona, i Rom, där
han 1702—1709 förfärdigade en del för-

träffliga instrument, som i tonen stodo

Amativiolinerna närmast.

Albert, Heinrich, f . 8. 7. 1604 i Lo-

benstein, Reuss, t 6. 10. 1651 i Königs-
berg; diktare och kompositör; studerade
under H. Schiitz i Dresden musik, se-

dan juridik vid Leipzigs universitet;

1626 begaf han sig till Königsberg; på
en resa togs han tillfånga af sven-

skarna och återkom först efter många
vedervärdigheter 1628 till Königsberg;

upptog därefter sina musikstudier för

Stobseus; blef 1630 domkyrkoorganist i

Königsberg och intog en bemärkt plats

inom Königsbergerdiktarskolan och var
personlig vän till Simon Dach. Af
hans hufvudverk "Arien och Melo-
deyen" bevarar Växiö bibliotek första

(1638) och andra delen (1640); båda ha
beteckningen: "Alvestafors 1667". In-

till 1650 utkommo 8 delar, af hvilka de

7 upplefde flera upplagor. De dikter A.

tonsatt äro företrädesvis Königsberger-
diktarskolans. Hans behandling af des-

sa sånger är enkel och närmar sig vis-

tonen. A. får betraktas som en af de

främste föregångarna till 1700-talet8

vis- och sångstil. Hans inflytande sy-

nes äfven ha sträckt sig till Sverige,

där Diiben i sin musik till Sam. Co-

lumbus' Odae Sveticse visar sig påverkad
af A:s "arier".

Albert, Eugen d', f. 10. 4. 1864 i Glas-

gow; lefver nu företrädesvis i Berlin;

en af samtidens största pianovirtuoser

och framstående kompositör; elev af E.

Pauer i London, H. Richter i Wien och
Liszt i Weimar; af kompositionerna må
nämnas: Pianokonserterna H moll op.

2, E dur op. 12, cellokonserten C dur op.

20, ouverturerna Esther och Hyperion,
symfonien i F dur, stråkkvartetter i A
moll op. 8, Ess dur op. 11, flera sånger
och äfven en mängd operor, af hvilka

"Tiefland" (Prag 1903) och "Izeyl" (Ham-
burg 1909) gifvits å k. t. i Sthlm; den
förra ("Låglandet") torde vara A:s popu-
läraste opera och gafs i Berlin 1907/08

100 ggr; i Sthlm är den sedan 1908 gifven

ett tjogtal ggr; dessutom körverk, piano-

arrangements af Bachs orgelverk; A.

deltager äfven i utgifvandet af Liszts

samlade arbeten. A. har flera ggr låtit

höra sig på konserter i Sverige. LMA 1908.

Albertinska basar, en likformig bryt-

ning af ackord i basstämman, hvilken

användes som ackompagnement till en
melodi i öfre stämman. Namnet är ta-

get från en kompositör Domenico
A 1 b e r t i, hvilken lefde i norra Italien

ungefär 1717—1740. Han skref i synner-

het en del lättspelta pianosonater. Tro-

ligtvis har namnet "a. b." samlingen "8

klaversonater" tryckta hos J. Walsh,
London, att tacka för sin tillkomst. Åt-

minstone är stilen här typiskt represen-

terad.
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Albinoni, T o m m a s o, f . 1674 i Vene-

dig, t därst. 1745; berömd violinist och

kompositör. A:s förnämsta produkti-

va tid är 1694—1740. Af hans verk äger

Uppsala bibliotek: "Op. 4a 6 sonater da
chiesa", och i handskrift: "5 Concerti ä

4—7", "Sinfonia ä 4" samt tvenne sån-

ger: "Del chiaro vio" (sopr. B och b. c.)

och "Poiche al vago" (id.). Kgl. teaterns

bibi. Sthlm förvarar dessutom hans

tryckta konserter.

Alboni, Marietta, f. 10.3.1823 i Ce-

sena, Romagna, t 22. 6. 1894 i Ville d'Av-

ray vid Paris; berömd altsångerska;

elev af Bertolotti och Rossini i Bologna;
debuterade 1843 i Milano; vann allmänt

anseende i London och Paris 1848 och

gjorde en resa genom Amerika 1853, öf-

verallt firad på ett utomordentligt sätt;

ingick 1854 äktenskap och uppträdde se-

dan endast undantagsvis.

1. Albrecht, Johan L o r e n z, f. 8. 1.

1732 i Gormar vid Miihlhausen, t 1773 i

Miihlhausen; musiklitterär författare;

efter universitetsstudier i Leipzig 1758

gymnasielärare och organist i Miihlhau-

sen; utgaf bl. a.: "Griindliche Einleitung

in die Anfangslehren der Tonkunst"
1761, "Versuch einer Abhandlung von
den Ursachen des Hasses, welchen einige

Menschen gegen die Musik blicken las-

sen" 1765; "Musica mechanica organoedi"
och "Musikalisches Siebengestirn", de

båda sistnämnda af J. Adlung.
2. K a r 1 A., f. 27. 8. 1807 i Posen, t 24.

2.1863 i Gatschina; kapellmästare; fick

sin utbildning hos J. J. Schnabel i Bres-

lau, var sedan 1825 violinist vid Stadt-

teatern i Breslau; 1835 körledare i Diis-

seldorf, därefter dirigent för en van-
drande operatrupp; kallades 1838 till Pe-
tersburg och blef 1840 dirigent vid ryska
operan; ledde som sådan 1842 det första

stora nationalarbetet: Glinkas Russlan
och Ludmilla; 1845 blef han tillika diri-

gent för de filharmoniska konserterna;
skref äfven en del kompositioner, mäs-
sor, stråkkvartetter, en balett m. m.

3. K o n s t a n t i n Karl A., f. 4. 10.

1836 i Elberfeld, f 26.6.1893 i Moskva;
kompositör och musiklitterär författare,

den föregåendes son; var 1860 en af

grundarna för konservatoriet i Moskva;
blef 1866 dess inspektor och beklädde
därjämte en lärarebefattning därstädes
i musikteori och körsång; utarbetade en

rysk musikhistoria, hvilken dock ej blef

afslutad, komponerade äfven sånger,

pianosaker och körer.

4. E u g e n Maria A., f. 16. 7. 1842 i

Petersburg, t 9. 2. 1894 därst., den före

gåendes broder; elev 1857—60 af Leipzigs

konservatorium; 1860 violinist i italien-

ska operans orkester i Petersburg; 1872

inspektor öfver alla kejserliga orkestrar

i hufvudstaden; 1892 bibliotekarie vid

kejserliga teatern; skref en mängd peda-

gogiska skrifter och utgaf tillsammans

med Wessel "Sammlung russischer Sol-

daten-, Kosaken- und Matrosenlieder".

Albrechtsberger, Johan Georg, f.

3.2.1736 i Klosterneuburg, t 7.3.1809 i

Wien; musikpedagog och komponist;

1772 hoforganist och 1792 kapellmästare

vid Stephanskyrkan i Wien; skref en

mängd kompositioner i sträng stil: fu-

gor, preludier, hymner, mässor, offerto-

rier; dessutom stråktrior, kvartetter (6

kv. i Upps. bibi.), kvintetter, symfonier;

hans teoretiska skrifter ha dock gjort

honom mest bekant: "Griindliche An-
weisung zur Komposition" 1790, "Kurz-

gefasste Methode, den Generalbass zu

erlernen" 1792; sitt största rykte har A.

måhända erhållit därigenom, att han
1794 en kortare tid undervisade Beetho-

ven i den stränga stilen.

Albrici, V i n c e n s o, f. 26. 6. 1631 i

Rom, t 8. 8. 1696 i Prag; kom 1650 i drott-

ning Kristinas följe till Stralsund och

anlände till Stockholm i nov. 1652, där

han kvarstannade till början af år 1654

såsom dirigent för en italiensk orkester.

Hofräkenskaperna uppräkna alla dessa

italienska musiker, hvilka synas ha
gjort sig mycket omtyckta vid hofvet.

Anställningsdekretet nämner följande:

"Italienske musicanter efter det accord,

som Alex. Cicconij hafver gjort med
dem uti Italien på hennes kgl, maj:ts

vägnar. Lön från den sista nov. 1652

—

1 martii 1653: Vinc. Albrici, capellmest.

med sin broder Bartolomeo och Dome-
nico, Milani, Domenico Albrici, Pietro

Paulo Ricciardi tenorist, Vincenzo Cen-

ni bassist, Francesco Cantarelli, Antho-
nio Pier Marini, Thomaso Gabrini teno-

rist, Gostanzo Piccardi fiolist, Angelo
Michele Bartoletti teorbist, Petro Fran-

cesco Regio bassist, Francesco Pierozzi,

Nicholo Milani, Girolamo Zenti clavecin-

mestare, Hilario Svarez, Josefo, Andrea,
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clavesin-mestarens dreug — Sta 1,960 dr.

s. Kesan betald intill sista nov. 1652:

200: 27. 4V5 dr. s." — A. skref för svenska

hofvet en sinfonia för 3 violiner, viola,

basso, teorb, spinett, cembalo och organo

(sinfonia I, eanzon, sinfonia II) kompo-
nerad 1654. Samma år, 1654, lämnade
han Sverige tillsammans med hela itali-

enska kapellet och mottog en plats i

hofkapellet i Dresden jämte sin broder

Bartolomeo, som blef hoforganist; 1663

följdes både åt till London, där de

beklädde platser i hofkapellet; 1667

återkallades A. till Dresden för att öf-

vertaga befattningen som kapellmästa-

re; med undantag af åren 1672—76, kvar-

blef han här till 1680; efter att 1680—81

ha varit organist i Thomaskyrkan i

Leipzig mottog han en plats som kyrko-

kapellmästare i Prag. Hans kompositio-

ner hörde till de bästa på sin tid. Upp-
sala bibliotek bevarar, förutom ofvan-

nämnda symfoni: 2 andra symfonier och
39 vokalverk, de flesta i partitur och

stämmor, några med svensk text; dessa

kompositioner ha således gifvetvis ut-

förts vid svenska hofvet; alla äro ur

Diibenska biblioteket (Uppsala bibi.:

Mus. Tab. nr 77—82, 84—86; vok.-mus.

caps. 1, 2 och 47). De daterade komposi-
tionerna äro: Quis dabit oculis meis, 3

voc.-st. och 3 inst. med org. 1663; Quo
tendimus mortales, 3 voc.-st. och org.

1665; Cogitata o homo, 4 voc.-st. och 3

instr. 1663; Ave Jesu Christe, 3 voc.-st.

och 3 el. 5 instr. 1685.

Alceste, opera; den äldre texten af

Quinault och musik af Lully, Paris 1674;

den yngre af Calzabigi, öfversatt till

franska af du Rollet med musik af

Gluck, Wien 1767 och i fransk öfversätt-

ning 1776; båda ha blifvit bekanta i

Sverige; Lullys opera finnes i svensk
handskrift från 1600-talet, ehuru vi ej be-

stämdt veta om den uppförts här; Glucks
opera gafs å kgl. teatern, Stockholm, i

C. J. Hertzenhjelms öfversättning (3. ak-

ten måhända af J. H. Kellgren), med
ballett af L. Gallodier d. 26.2.1781 och
upplefde intill 1815 ej mindre än 43 upp-
föranden.

Alembert, Jean le Rond d', f . 16.

11.1717 i Paris, f 29.10.1783 därst.; mu-
sikteoretiker; är i sina skrifter en ifrig

förfäktare af vokalmusikens rätt; af hans
litterära arbeten, hvilka på sin tid vunno

erkännande i vida kretsar, äro bland an-

nat: "Elements de musique téorique et

pratique, suivant les principes de M.
Rameau" 1752 (tysk uppl. af Marpurg),
"Mélanges de littérature et de philo-

sophie" 1767—73, "Sur la liberté de la

musique" m. fl.

Alessandri, F e 1 i c e, f. 24.11.1747 i

Damaso, Modena, t 15. 8. 1798 i Casinalbo;

kapellmästare i Turin, därefter i Paris,

London, Petersburg m. fl. ställen; 1789

—1792 kapellmästare tillsammans med
Reichardt vid kgl. operan i Berlin. Hans
verk omfatta hufvudsakligen operor (34

stycken under tiden 1764—94); dessutom
symfonier, 1 oratorium, triosonater m. m.

Alexandra, Jakob, f. 1804, f 1876 i

Paris; konstruktör af orgelharmonium,
hvilkas första namn var "Accordéons",

"Melodiums", "Orgue de cent francs";

erhöll 1841 patentet på en särskild har-

moniumkoustruktion och grundade 1858

en stor mönsterfirma för harmonium i

Ivry; författade äfven en del skrifter

rörande instrumentet: "Methode pour
TAccordéon", 1839, "Notice sur les Orgues
Mélodium d'Alexandre et fils inven-

teurs", 1844 o. 1848.

Al f. = Al fine.

Alfabet, m ii s i k a 1 i s k t, se not-
skrift.
Alfarabi, f. c. 900, t c. 950; berömd ara-

bisk skriftställare; skref en skrift öfver

grekisk och arabisk musik; sökte refor-

mera arabiska musikteorien i grekisk

anda; se vidare Kiesewetter, Die Musik
d. Araber, 1842, Kosegarten i Zeitschr. f.

d. Kunde des Morgenlandes V, 1891, M.
Soriano-Fuertes, Musica arabo-espanola,

1853.

Alfleri, P i e t r o, f . 29. 6. 1801 i Rom, t
12.6.1863 därst.; munk, professor i sång
i engelska skolan i Rom; utgaf en

mängd skrifter rörande gregoriansk
kyrkosång och redigerade den första

samlade upplagan af Palestrinas arbeten
1841—46.

Alfvén, Hugo, f. L 5. 1872 i Stock-

holm; kompositör och dirigent; elev af

konservatoriet därst. 1887—91; studerade

sedan i 6 års tid violinspel hos L. Zetter-

quist och samtidigt kontrapunkt och
komposition för J. Lindegren; var hös-

ten 1890—våren 1901 andra violinist i

hofkapellet; var sedan vikarierande 1.

violinist för Zetterquist; uppträdde vid
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denna tid ofta som violinist å konserter

i Stockliolm ocli landsorten; erhöll 1896

och 1899 statens resestipendium för ton-

sättare och vistades dessa år i Tyskland,

Frankrike och Belgien, hvarvid han bl.

a. studerade violin för César Thomson i

Briissel; 1900 utsågs A. till innehafvare

af Jenny Lindstipendiet och afreste i

april s. ä. ånyo till utlandet där han bl.

a. studerade dirigeringskonst för orkes-

ter och kör hos hofkapellmästare Herm.
Kutzschbach i Dresden. I jan. 1903 ut-

sågs han till ord. lärare i instrumente-

ring och komposition vid konservatoriet

i Stockholm; erhöll till en början tjänst-

ledighet men afsade sig platsen jan. 1904,

innan han ännu begynt undervisa. Ge-

nom en del intresserade musikvänners

hjälp sattes A. i stånd att åren 1905 och

1906 odeladt ägna sig åt kompositions-

verksamhet; hade 1906—10 statens sti-

pendium för tonsättare; är sedan sept.

1910 dir. mus. vid Uppsala universitet.

Som dirigent har A. flera gånger upp-

trädt dels i Stockholm dels i Göteborg
m. fl. ställen; ledde dessutom i maj 1911

en stor musikfest i Uppsala, hvilken fest

tillkommit på A:s eget initiativ. I tryck

har utkommit: kantat "Vid sekelskiftet"

för solo, kör o. ork., symfoni nr II, D-

dur (gifven 1 ggn i Sthlm 1899), Herrans
Bön (ur Stagnelius' Martyrerna) för so-

lo, kör, o. ork. uppf. 1902; symfoniska
tondikterna: Midsommarvaka (svensk

rhapsodi), Uppsala-Rhapsodi (komp. för

Linnéfesten i Uppsala 1907) och Festspel

(komp. för Dram. teaterns invigning),

"Klockorna" för barytonsolo, 2 flyglar

och orkester (f. ggn iippf. 1900); sonat

för violin o. piano, en romans för violin

0. piano (båda utförda i Sthlm 1906);

för pianosolo: menuett, festmarsch, Sorg,

Skärgårdsbilder; för manskör: Psalm,
Frihet, Här är landet. Aftonstämning,
Marsch, Vårsång; för solosång med pia-

no: Visa, Tio sånger. Vaggvisa, O stode

du i kylig blåst", Tvänne Lyriska stäm-
ningar, Lyckans visor, Marias Sange,
Bön, Hos drottning Margareta, "Ställ

flaggan, så jag ser den", 7 sånger. Fos-

terlandspsalm, Julsång, Pioner, Gustaf
Frödings jordafärd. Af otryckta men
uppförda arbeten må nämnas: Symfoni
1, F-moll, (uppf. i Sthlm 1. ggn 1897), III,

E-dur; Symfoniska tondikterna för stor

orkester: En skärgårdssägen, Kungadra-

pa (komp. till minne af kon. Oscar II

för Mus. ak:s högtidsdag 1908), Fest-

oiiverture (komp. för Konstindustriut-

ställningens i Stockholm 1909 öppnande);

af sånger: Trubadurens ande. Pioner och

Minnesskrift; en elegi för horn och or-

gel. A. torde otvifvelaktigt vara en af de

främste nu lefvande svenska tonsättar-

na; i sin stil är han polyfon och använder
med förkärlek de bundna kompositions-

formerna, hvilka han af sin lärare Lin-

degren lärt sig behärska på ett utmärkt
sätt; som symfoniker har han öfverallt

väckt berättigadt uppseende. I de mindre
formerna, särskildt de melodiska, såsom i

solosångerna, är han ej alltid lika in-

tressant och öfverträffas här af sina

samtida Sjögren och Stenhammar.
Algren, Sven, svensk musiker, som

under 1700-talets förra hälft gjorde sig

förtjänt af en del förbättringar inom
klavéret, i det att han vetenskapligt be-

arbetade mekanikern Brelings uppfin-

ning af Cymbaltangenten (Vet.-ak:s

handl. 1757).

Aline, drottning af Golconda,
först med text af Sedaine efter Monsig-
ny, som 1766 uppförde stycket som hero-

isk ballett i Paris; Sedaines text (Aline,

reine de Golconda) imiterades och öfver-

sattes af C. B. Zibet och uppfördes med
musik af F. Uttini å Bollhusteatern i

Stockholm 1776, 1778 och 1781. — En an-

nan opera öfver samma ämne erhöll

musik af J. A. P. Schulz och uppfördes

i Köpenhamn 1789 (kom ej till Stock-

holm). — En tredje opera med fransk

text af Viol och Faviéres erhöll musik
af H. M. Berlin (Paris 1803); öfversattes

till svenska af C. G. Nordforss och gafs

första gången å kgl. teatern i Stockholm
1811; upplefde intill 1824: 56 uppföran-

den. — Ännu en opera öfver samma äm-
ne musiksattes af Franz Berwald; blef

ouppförd, dock känd genom några på
konserter uppförda fragment; finnes i

partitur (ms.) i Mus. ak:s bibliotek.

Aliquottoner, öfvertoner, som vid kraf-

tigt anslag klinga ur en sträng bredvid

hufvndtonen; se akustik.
A livré ouvert (fr.), från bladet (ur

öppen bok) ; jfr a prima vist a.

Alkan, Charles Henri Valen-
tin, f. 30.11.1813 i Paris, t 29.3.1888

därst. ; pianist; elev af Pariserkonserva-

toriet; gaf hufvudsakligen undervisning;
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uppträdde då och då på konservatorie-

konserterna; hans kompositioner voro

högt värderade på sin tid; de flesta äro

pianoverk: etyder, marscher, preludier,

en konsert, en sonat m. m.

Allabrevetakt, 7* takt; angifven genom
halfva taktslag i V4 takt. Betecknas 0.
Alla camera (it.), i kammarton, kam-

marstil.

Alla capella (it.), seacapella.
Alla mareia (it.), marschmässigt.

Alla mente (it.), utantill.

Airantico (it.), i gammal stil.

Alla palestrina (it.), i storartad kyrko-
stil.

Alla polacca (it.), i polonästempo.

Alla quinta (it.), i kvinten.

Allargando (it.), långsammare, bredare
och därmed något starkare.

Alla stretta (it.), trängre; i samman-
dragen form (i fugor).

Alla tedesca (it.), på tyskt vis.

Alla turca (it.), på turkiskt vis.

Alla zingara, på zigenarvis.

Alla zoppa (it.), stapplande, haltande;

synkoperadt.

Allegramente (it.), hurtigt, muntert.

AUegrando (it.), förlängdt tempo.
Allegrettino (it.), ett kort allegretto;

vanligen i något långsammare tempo.
Allegretto (it.), dim. af allegro; lagom

hastigt; står som tempo mellan andante
och allegro samt betecknar ett stycke af

en viss dämpad glädtighet.

Allegrezzo, con, (it.), med munterhet.
Allegri, Gregorio, f. 1584 i Rom, f

18.2.1625; en af Palestrinas berömdaste
lärjungar; utbildade sig hos G. M. Na-
nini 1600—07 och inträdde i påfliga ka-

pellet 1629 som kapellsångare; i tryck
utkommo bl. a. 2 böcker Concertini 1618

—19, 2 böcker motetter 1621; i handskrift
finnas flera mässor, lamentationer, mo-
tetter, magnificats, Te deum m. fl. I

Uppsala bibi. finnas en del vokalverk i

handskrift (caps. 75). Mest bekant har
A. blifvit genom sitt Miserere, hvilket

ända till Mozarts tid ej fick komma
utanför sixtinska kapellet; sedan dess

har denna komposition blifvit mångfal-
diga gånger tryckt (se bl. a. Musica sa-

cra I, Peters Ed.).

Allegrissimo (it.), lika hastigt som
presto.

Allegro (it.), raskt, lifligt, mellan alle-

gretto och presto.

Alleluia. Se Halleluja.
Allemande, dans i V4 takt som regel i

långsamt tempo (med upptakt). A:s ur-

sprung är att söka i den tyska dansen
("Deutscher Tanz") på 1500-talet. Den
hade i allmänhet en långsam fördans
och en liflig efterdans. Mot slutet af år-

hundradet ersattes den lifliga efterdan-

sen af en särskild dans, vanligen gail-

larden eller couranten. Namnet blef för-

franskadt, och dansen blef en ren konst-

dans. Under 1600-talet förekom a. täm-
ligen allmänt som moddans öfver hela
Europa, och som sådan ingick den äfven
i de musikaliska konstformer, som upp-
stodo vid franska hofvet. Dansen fick

sin gifna plats i suiten, först ej å nå-

got bestämdt ställe, men vid midten af

århundradet i allmänhet i början af

suiten, hvarefter följde en courante. Mot
slutet af århundradet är ordningen i all-

mänhet : Allemande-courante-sarabande-
gigue med eller utan ett preludium som
inledning. På grund af dess långsamma
tempo lämpade a. sig mycket väl till te-

matisk utveckling af melodien, och sär-

skildt hos J. S. Bach se vi den behandlad
som ett polyfont stycke utan nämnvärd
karaktär af dans. Vid midten af 1700-talet

är a. äfven som konstform utdöd, och då
1800-talet återupptager namnet, är det

som beteckning för tvåstegsvals. — Litt.:

följande arbeten alla af T. Norlind: Sui-

ten före Bach, Sv. Musikt. 1899; Zur Ge-

schichte d. Suite, Sammelb. d. IMG 1906;

Studier sv. folklore V, 1911. Se äfven:

Dans.

Allén, Eobert William Otto, f.

18. 9. 1852 i Köpenhamn, f i Århus 9. 12.

1888; organist vid domkyrkan i Århus
1885; komponist, pedagog och skicklig

pianist. Af hans kompositioner må näm-
nas: 8 sånger, ett häfte pianostycken.

Allena Gud i himmelrik, psalm
24; vers 1 motsvarar mel. 20 hos Haeff-

ner; de öfriga verserna sjungas på mel.

35 hos Haeffner. Mel. 20 är den allmänt
kända, hvilken ingår i svenska mässan
såsom ersättning för Laudamus (Vi pri-

se dig); motsvarar nr 192 i koralpsb. af

1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn
4457: Allein Gott in der Höh' sei Ehr')

af 1539; kan påvisas i Sverige på 1630-

talet (Kalmar), och i Danmark 1569 (Tho-

missön).
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Allentando (it.), dröjande, se r a 1 1 e n-

1 a n d o.

Allgtto = Allegretto.

Air improvlsta (it.), oförberedt.

AlUn, Arthur Ivan, f. 3.12.1847 i

Köpenhamn; son af musikern Ferd. Fr.

A., som härstammade från Sverige; elev

af Vald. Tofte i violin, A. Eée i piano

och P. Rasmussen i teori; blef 1876 orga-

nist i Rönne, 1881 i Naestved, där han
•dessutom ledde sångföreningen och lät

uppföra en liten parodiopera "Bankiren
i Sevilla"; 1888 domkyrkoorganist i År-

hus; skref flera stora orkesterverk: en

symfoni, två konsertouverturer; dess-

utom sånger vid p., "Slaviske Folkesan-

ge" och pianosaker. — Brodern Otto
Hagbarth Johannes A., f. 22. 12.

1858 i Kphn, har äfven gjort sig känd
som en dugande violinist.

Allo= Allegro.

Allora, sedan.

Allt det goda som mig fäg-
nar, psalm 15; Haeffner 15; motsvarar
mel. 405 i koralpsb. af 1697; saknas i ut-

ländska källor och äfven i svenska före

1697.

Allt fullkomnadt är, o Jesu!
psalm 116; Haeffner hänvisar till mel. 9.

Allt hvad vi på jorden, psalm
455; Haeffner hänvisar till mel. 76.

Allt m ä n s k o s 1 ä k t e t af ett
blod, psalm 274; Hasffner hänvisar till

mel. 199.

Allt är redo, fallna släkte!
psalm 164; Haeffner 164; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 6591: O du allersiisste

Freude) af 1738; i Sverige ej före Haeff-

ner.

Air ott, (8va= air ottava), i oktaven.

Air unisono, i enklang.

Almati, Alma A d é 1 e, f. 1861 i New
York af tyska föräldrar; adoptivdotter

af A. H. C. Fich; kom med adoptivför-

äldrarna 1868 till Stockholm; var 1877—

78 elev af Dannström, sjöng sedan för

fru Leocadie Gerlach i Köpenhamn och
fortsatte därefter studierna för fru Mar-
chesi i Wien. På våren 1885 debuterade
hon i Pest som Azucena i "Trubaduren"
tills, med Lucca, Mierzwinski o. Padilla;

i jan. 1886 uppträdde hon som gäst i

samma roll i Köpenhamn; s. å. engage-
rades hon vid kgl. teatern i Stockholm;
gift 1895 med A. Rundberg. Af hennes
roller kunna nämnas: Aida, Carmen, Se-

lika i "Afrikanskan", Fides i "Profeten",

Nancy i "Martha". Hennes bästa par-

tier äro de stora lidelsefulla altpartierna

i opera seria.

Alme, arabiska sångerskor (hufvud-

sakligen i Egypten), hvilka mot hög er-

sättning utföra erotiska sånger vid gä-

stabud; de å gator sjungande a. tillhöra

ej egentligen skrået.

Almérle, en slags luta, uppfunnen af

Jean Lemaire (däraf namnet).

Almerighi, Elisabett a, sångerska
vid italienska operan i Köpenhamn; gaf
konsert tills, med Ansani i Stockholm
1772.

Almquist, Carl Jonas Ludvig, f. i

Stockholm 28.11.1793, t i Bremen 26.9.

1866; författare; 1808 student i Uppsala;
1815 fil. mag.; 1817 kopist och 1822 kans-

list i eckl.-dep.; lämnade snart sin an-

ställning och slog sig ned som landt-

brukare i Värmland; återkom 1826 till

Stockholm. Som författare hufvudsak-
ligen känd genom "Törnrosens bok"
(1832 ff.) och novellen "Det går an"
(1839). Som musiker gjorde han sig

känd genom sina fria fantasier vid pia-

no och sina melodier till egna dikter i

Törnrosens bok. Ett 30-tal af fantasier-

na för piano utgåfvos i tryck (11 hftn,

Hirschs förlag, Sthlm). Af sångerna äro

bl. a. utkomna: "Åtta sånger ur Törnro-

sens bok m. p.-ack. af M. H.-I." (Lund,

M. Th. Sjögren). I tidskr. Teater o. Mu-
sik 1876 nr 5 meddelas med p.-ack. 3 sån-

ger och en pianofantasi. (Aug. Söder-

mans "Fantasier a la Almquist" ha ej

med A. att skaffa och äro alla kompone-
rade af Söderman vid skilda tillfällen

och sedan sammanförda utan någon ur-

sprunglig samhörighet). Rörande A:s fria

fantasier vid piano samt egna uttalanden

om tonkonst o. tonsättarverksamhet lånar

jag Baucks ord i Teater o. Musik 1876.

B. hörde till dem, som själf stått A. nära
och följaktligen äfven hört diktaren ytt-

ra sig om tonkonsten. Äfvenledes kän-

de han tvenne andra A.-vänner, Höljer

och A. Fr. Lindblad, hvilka meddelat
sina minnen om skaldens musik: Äfven
i tonernas värld sökte A:s snille bana
sig vägar och stigar, och blixtarna, som
Ijunga i hans dikt, flamma ock i hans
musik. Men han kände icke lagarna i.

tonernas rike. Var A. musiker? Ja och
nej: han ägde i rikt mått hvad flertalet
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af skickliga miisici icke alls äger, och

ägde i ringaste mått, hvad äfven medel-

måttiga musikidkare ofta äga i rikt.

Hans snille var stort. Hans talang in-

gen. Han var predestinerad musiker,

men blef det aldrig i verkligheten; äf-

ven i detta fall utgjorde han en motsats

till det vanliga förhållandet. Äfven i

denna eldsjäl arbetade musiken sig fram
i sällsamma former; harmonien kände
han ej, än mindre kompositionen, och på
pianot sökte han sig instinktivt vägar
och stigar, ofta blott med ett finger, och

slutligen var hans tonsinne betydligen

oöfvadt, ty sällan hörde han musik, och

skedde det, så gaf han föga akt därpå;

det tycktes som skulle han i sitt inre

ständigt förnummit underbara ljud, som
hindrade honom att höra de yttre to-

nerna, och sålunda existerade de klassis-

ka musikverken ej för honom. Af de 7

häften s. k. "Fria fantasier", han själf

utgaf, voro endast några stycken i de

sista häftena ordnade af konstnärlig

hand [A. F. Lindblad], såsom "Henriet-

tes jasminer", "Den nye fiskaren", "Zoar
Onqui". Höljer och A. samtalade en
gång med hvarandra om musik och den
förra säger: "Tror Ni ej, att Er musik
i allt fall skulle vinna på att något när-

mare följa harmoniens och formlärans
regler?" "Möjligt; men dessa regler upp-
ställa inga satser af absolut giltighet.

Lagar i allmänhet beteckna endast den
grad af upplysning, som man i en viss

tidpunkt uppnått. De bero af tidsrikt-

ningen och förändras med denna . . . Jag
vill försöka, huru långt man såsom natu-

ralist kan komma i komposition, oberörd
af skolornas konvenans och formalism.
Jag vet väl, att det ej blir, hvad man i

det ordnade samhällslifvet kallar musik;
men denna skall stå på en annan linje,

skall utveckla sig i fritt naturtillstånd.

Detta är mitt syfte!" Snart märkte han
dock, att hans fantasier skulle vinna
på ordnade harmonier och former, och
från denna stund gick han in på att

låta sin musik undergå en sådan opera-

tion. Denna vederfors äfven hans dans-
stycken, foster af en väldig, men otämd
naturkraft. Civilisationen var han al-

drig rätt bevågen, och här bryter han
uppenbart med den. Än ser man en
indiansk krigsdans med vilda åtbörder
och svängda tomahawker, än en ädel

moresk, en månskensnatt i Generalifes

orangelundar, än en trolsk dans af de-

moniska fantomer — allt är vild roman-
tik. Benämningarna äro lika sällsam-

ma: "Gurrhanas dans", "Anaveys",

"Mersivoys dans", "Zoar Onqui" m. fl.

Men stundom visade A. ock sin utomor-
dentliga musikaliska begåfning från

en annan sida: han älskade mest den
nationella visan, naturmelodien, likasom

han var stor i sina berättelser ur folk-

och naturlifvet. I dessa melodier stod

han själfständig på naturalistens grund,

här utvecklade ock hans rika ande sin

skönaste blomma. Ej många stycken af

sådan art äga denna uttryckets styrka

och simplicitet, denna känslans sanning

och djup. De flesta af dessa melodiska

pärlor förekomma i de s. k. "songes". —
Nord. mus. förvarar en del notmanu-
skript af A:s egen hand.

Ahijes, Eyvind, f. 29. 4. 1872 i Fre-

driksstad; elev 1888 af musikskolan i Kri-

stiania (komposition för L Holter); fr. o.

m. 1892 vid Leipzigs konserv. (Reinecke o.

Ruthardt); 1895 organist vid Bragernaes

kyrka i Drammen; sedan 1905 dirigent

för Kristiania Handtverkarsångförening
och sedan 1907 organist vid Uranien-

borgs kyrka i Kristiania. År 1898 slog

han igenom som kompositör af en stor

symfoni, uppförd af Musikföreningen i

Kristiania; året efter dirigerade han
själf några symfoniska variationer jäm-

te symfonien; komponerade dessutom

sånger vid pf., pianosaker, Suite för vio-

lin och piano samt manskörer. Hans
verk visa en gedigen skolning parad

med präktig metodik och rytmik. Sär-

skildt berömda ha hans sånger blifvit,

hvilka kunna räknas bland de bästa af

nu lefvande norska tonsättare.

Alphorn, ett herdeinstrument från Al-

perna; är sammanfogadt af tunna staf-

var och har kittelmunstycke af trä.

Alphyddan, Le chalet, Die Senn-

hiitte, komisk opera i en akt af Scribe och

Mélesville med musik af Ad. Adam (Paris

1834); svensk öfversättning af texten af

B. Crusell efter den tyska formen: Die

Schweizerhiitte; gifven i Stockholm å k.

teatern första gången 1837, sedan flera

gånger. I Göteborg uppfördes den f.

ggn 1861. En parodi af samma opera af

Ang. Säfström, musik arrangerad af E.

Becker gafs 1862 och 1863 å Djurgårds-
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och Ladugårdslandsteatrarua i Stock-

holm. Äfven denna kom till Göteborg

s. å.

Al piacere, efter behag.

Al rigore dl tempo, strängt i takt.

Al riversio, al rovescio (it.), om-

vändt; bör läsas (spelas) i omvänd följd.

Al segno, dal s e g n o, från och med
tecknet.

Alströmer, Patrik, f. 27.2.1733 i

Alingsås; t 23.10.1804 därst., kommers-
råd 1770; friherre 1778; direktör för ost-

indiska kompaniet 1777; intog en be-

märkt plats inom Stockholms musiklif

under Gustaf III:s tid; var en af stif-

tarna af Mus. akad. 1771 och dess presi-

dent 1772; beklädde samtidigt kamrera-

rebefattningen därstädes.

Alt (lat. vox älta, ibland kontratenor,

it. kontr'alto, fr. haute-contre), den dju-

pare kvinnorösten (gossrösten) med öf-

vervägande bröstton; registret räknas i

allmänhet a—e", ibland något högre;

förut stod registret något lägre. A.-

stämmau i kör uppstod egentligen först

med den fyrstämmiga satsen. Med ut-

gångspunkt från hufvudstämman, den

melodiförande, tenor, fick den andra, i

början alltid lägre liggande, namnet
bassus. Då den tredje stämman kom till,

kallades den discantus, och först när sat-

sen blef fyrstämmig, erhöll man stäm-

man contratenor eller, som den under
1500-talet allt allmännare kallades: alt.

Då instrumenten under 1500-talet blefvo

allmännare, begynte man först spela

vokalkompositioner för instrument, och

man utgaf verk med text, hvilka kunde
användas för sång af 4 stämmor eller

också för 4 instrument. Man konstru-

erade därför i full öfverensstämmelse

med rösterna diskant-, alt-, tenor- och

basinstrument, så t. ex. violinen. Efter

hand blef instrumentalmusiken själf-

ständigare och en del af dessa fyra in-

strument försvann eller ersattes af an-

dra. Af altstråkinstrumentet uppstod
altviolinen eller kort och godt "alto",

senare äfven kallad "viola". Under de

senare århundradena upptog man nam-
net äfven för andra instrument, som i

tonen låg något lägre än de i allmänhet
melodiförande, och man erhöll så: alt-

basun, althorn, altklarinett, altoboe

(engelskt horn).

Altmann, Wilhelm, f. 4. 2. 1867 i

Breslau; först utbildad till violinspela-

re; har sedan öfvergått till vetenskaplig

forskning; 1886 anställd vid kgl. bibi. i

Berlin; sedan 1900 öfverbibliotekarie;

skref bl. a. "Chronik des Berliner Phil-

harmonischen Orchesters", 1882—1901.

Alto, alt.

Altoviola, altviolin.

Altröst, se alt.

Altsträng, på violinen: andra strän-

gen, på altviolinen första strängen.

Altenburg, M i c h a e 1, f . 27. 5. 1584 i

Alach vid Erfnrt, t 12.2.1640 i Erfurt

som diakon vid Andreaskyrkan; utgaf

en mängd kompositioner hufvudsakligen
af kyrklig art, hvilka på sin tid stodo

högt i anseende, däribland: "Musikali-

scher Scliild und Schirm" 1618, "Xeuer
lieblicher und zierlicher Intraden" 1620,

"Kirchen- und Hausgesänge" 1620—21

(I—IV Theil).

Alteration, den förändring en not un-

dergår genom ett framför densamma an-

bragt förtecken; fördubbling af en nots

tidsvärde.

Altererande dissonanser, kromatiska
förändringar af ett ackords harmoniska
toner.

Alternativo, a 1 1 e r n a t i v e m e n t,

alternamente, växelvis.

Altri (it.), de andra; tillsammans med
de öfriga (rösterna eller instrumenterna).

Alypios, grekisk musikskriftställare,

som lefde c. 360 e. Kr. Meibom upptog i

sin "Antiquae musicfe auctores" hans
skrift "Introductio musica", hvilken är

vår förnämsta källa till den grekiska

notskriften (nyuppl. i Jan, Scriptores).

Alzamento di mano (it.), höjandet af

handen vid takterande; a. di v o c e,

röstens ansvällning.

Amabilitä, (it.), älsklighet; a m a b i 1 e,

älskligt, smekande.
Amarevole, smärtsamt; c o n a m a-

r e z z a, med uttryck af sorg.

Amati, berömd familj af violinfabri-

körer i Cremona, livars verksamhet kan
följas från början af 1600-talet till 1740;

de bästa tillhöra tiden omkring 1640

—

80. Det karaktäristiska för A.-violiner-

na är deras mjuka och milda ton. Äld-

sta kända medlemmen af familjen är

A n d r e a, f. c. 1530, t 1611, utförde äfven

altvioliner; brodern Nicola byggde
framför allt förträffliga basfioler (1658—

86) ; Andreas äldste son var Antonio, f.
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1555, t 1638; dennes hufvudsakliga verk-

samhet infaller mellan 1589 och 1627. A.

A:s broder Girolam o, f. 1556, t 1630,

var ej fullt så skicklig; däremot var Giro-

lamos son N i c o 1 a, f. 3.12.1596, t 12.4.

1684, den främste inom hela familjen, lä-

rare åt Andrea Guarneri och Antonio

Stradivari. Nicolas son Girolam o,

f. 1649, t 1740, byggde äfven flera instru-

ment, hvilka dock ej stå på samma höjd

som faderns. Med honom slocknade släk-

tens musikaliska traditioner. — Se vida-

re violinen och den litteratur, som
där finnes angifven.

Amati, italiensk sångerska, som 1798

och 1800 gaf konserter i Stockholm; hen-

nes röst berömdes särskildt.

Amatör, en som utan att göra musiken
till yrkesutöfning, likväl studerar den

och deltager i dess utöfning; äfven bru-

kadt om musikälskare i allmänhet; lik-

liktydigt med dilettant.

Ambe due pedale (it.), med båda peda-

lerna (vid pianospel).

Amberg, 1. H e r m a n, f . 22. 12. 1834 i

Köpenhamn; organist vid domkyrkan i

Viborg 1868; tryckte bl. a.; Vägledning
vid pianoundervisning, 24 orgelpreelu-

dier, sånger v. p. — 2. J o h a n, den före-

gåendes broder, f. 20. 10. 1846 i Köpen-
hamn; violinist i hofkapellet 1877; ur-

sprungligen sångare men förlorade ti-

digt sin röst.

Ambitus, en rösts eller ett instruments

tonomfång; se d i a p a s o n, de gränser,

inom hvilka melodien fick röra sig.

Ambo (lat.), under medeltiden brukadt
om den ställning, hvarpå kyrkans sång-

bok lades, då man sjöng graduale (s. d.).

Ambros, August Wilhelm, f. 17.

11.1816 i Mauth vid Prag, t 28.6.1876 i

Wien; musikhistoriker; studerade först

juridik och beklädde flera juridiska be-

fattningar, hvarjämte han äfven var
musikkritiker. Hans första mera be-

kanta skrift är: "Die Grenzen der Poesie

und Musik", 1856. Sitt stora världsbe-

römda arbete "Geschichte der Musik"
begynte han 1860. Arbetet, som anlades

synnerligen storartadt, hann ej längre

än till 1600-talets början, sista (4:de) de-

len trycktes två år efter hans död. En
fortsättning skref Wilh. Langhans: "Die

Geschichte d. Musik des 17. 18. und 19.

Jahrh." A:s musikhistoria är i sitt slag

enastående med en mängd förstahands-

uppgifter samt en historisk öfversikt-

lighet, som ännu ej öfverträffats. I

jämförelse med Fetis' motsvarande ar-

bete, Histoire générale de la musique
1869—76, som ej går längre än till 1400-

talet, är A:s öfversiktligare med mera
blick för det väsentliga. Fetis' rikare på
detaljer, vittnande om att dess författa-

re gjort en mängd specialstudier dess-

förinnan. Fetis drunknar i massorna af

sitt öfvermåttan rika musikhistoriska

material. A. behärskar däremot alltid

sitt stoff och ser klarare de kulturhisto-

riska strömningarna; A. lämpar sig där-

för som läsning lika bra för dilettanten

som musikforskaren. Fetis däremot en-

dast för den, som redan kommit in i

musikforskningens väsen och gjort spe-

cialstudier å motsvarande områden, men
då också alldeles oumbärlig för den, som
vill förstå det hela, ej blott delarna.

1869 blef A. professor i musik vid uni-

versitetet i Prag. 1872 kallades han till

professor i Wien. Af hans öfriga skrif-

ter kunna nämnas: "Bunte Blätter" I,

II 1872, 74, "Kulturhistorische Bilder aus

dem Musikleben der Gegenwart" 1860,

"Kleine Schriften aus dem Nachlass". I

musikestetiskt hänseende intog A. en

ståndpunkt mot Hanslick ("Die Grenzen
der Musik" 1856).

Ambrosius, biskop af Milano, f. 333 i

Trier, t 4.4.397 i Milano; var biskop

därst. sedan 374; är den förste refor-

matorn af den kristna kyrkosången;

först med honom står grekisk-öster-

ländsk och romersk-västerländsk musik-

princip mot hvarandra; någon nydanare
är han ej, men genom att definitivt fast-

slå det, som under tidernas lopp utveck-

lat sig till bestämd praxis, skapar han
en norm, hvarigenom motsatsen först

kunde träda tydligt fram. På grund af

denna hans grundläggande betydelse

har man velat ge honom äran af många
nydaningar inom den romerska kyrko-

musiken; huru mycket som härvid är

historiskt sant, är svårt att säga; be-

teckningen af skalans 7 toner med de 7

första bokstäfverna tillskrifves honom
säkerligen med orätt. Däremot torde han
vara den, som bestämdt häfdat de fyra

första kyrkotonarterna: dorisk, frygisk,

lydisk och mixolydisk, hvilka senare (ej

under A:s tid) skildes i autentiska och

plagala. A. har äfven författat flera
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hymner (Veni redemptor gentium m. fl.);

om äfven melodierna äro af honom låter

sig ej afgöra. Se vidare A. Steier, Un-

tersuchungen iiber die Echtheit der Am-
brosianischen Hymnen.
Ambrosiansk sång, den kyrkosång, som

Ambrosius förde till Milano från Orien-

ten, med särskild vikt lagd å hymnsån-
gen. Denna ambrosianska sång revide-

rades vidare af Gregorius (se grego-
riansk sång) och blef grundvalen

för medeltidskyrkans och sedan katolska

kyrkans liturgiska sång. På grund de

speciella ambrosianska traditionerna i

Milano bevarade hymnmelodierna i den-

na stad en viss särställning i melodiskt

hänseende (se h y m n e n). Äfven rö-

rande den liturgiska sången gick Milano

sina egna vägar.

Ambrosianska lofsången: Te deum lau-

damus. Se psalmen: O Gud vi lofve
dig.
Ambubäjae (gr.), sällskap af syriska

pipblåserskor, hvilka tågade omkring i

Rom samt spelade och sjöngo vid hög-

tidliga tillfällen; för öfrigt i dåligt

rykte.

Amener, dans från 1600-talet, se

b r a n 1 e.

Amerbach, se A m m e r b a c h.

American guilds of organists, en för-

ening af Förenta Staternas organister,

som grundades 1896. A. afhåller äfven

examina och ger betyg; examina stå un-

der uppsikt af biskopen af New York.

Amerika. De mest skilda historiska

förutsättningar för musiken ha här ska-

pat olika musikformer. I Nordamerika
har kulturmusiken undanträngt den ur-

sprungliga så till vida, att den gamla
naturmusiken endast kunnat spåras i

undangömda distrikt af Förenta Stater-

na och Kanada. I norr finnes primitiv

eskimåmusik af ren vokal karaktär (Bo-

as' forskningar), hos indianerna vid sjö-

arna finnes, såsom sällskapet för ameri-

kansk folklore ådagalagt, en musik med
grunddragen af en primitiv melodibild-

ning och äfven hos Mellanamerikas sta-

ter saknas ej primitiva former. Däre-
mot synes Mexiko ha haft en urgammal
kulturmusik af annan skapnad. Dock
har forskningen ej framskridit långt

nog för att uppdraga grundlinjerna för

denna musik. I Sydamerika finnes fler-

städes primitiv melodibildning af såväl

vokal som instrumental karaktär, men de

upptecknade profven (bl. a. af Södling)

äro så illa gjorda, att vi ej förmå utrö-

na, hur de verkligen låtit i infödingar-

nas mun. Från Eldslandet äga vi en del

goda uppteckningar, som visa primitiv

gestaltning. På det nuvarande stadiet

af den jämförande musikforskningen
förmå vi ej yttra oss om hufvudriktnin-

garna inom den amerikanska genuina
musiken.

Amerikanska orglar, harmonium, som i

allmänhet ha mjukare, mildare ton än
de vanliga. De begynte bli bekanta på
1860-talet genom firman Mason & Hamlin
i Boston; deras grundare är Jacob Alex-

andre; principen är att tonen ej fram-

bringas genom komprimerad luft utan

genom förtunnad, insugen sådan.

A mezza voce, med halfhög röst, däm-
padt föredrag.

Amiot, f. 1718 i Toulon, Jesuitmissio-

när i Kina; skref ett arbete om kinesi-

ska musiken (en öfversättning efter ki-

nesiska musikerteoretikern Li-Koang-
Ti), hvilket ännu är oumbärligt för för-

ståelsen af den äldre musiken i Kina;
se Mémoires concernant Thistoire, les

Sciences etc. des chinois, VI, Paris 1780:

"De la musique des chinois tant anciens

que mödernes par M. A." (åtföljdt af 30

kopparstick med kinesiska musikinstru-

ment m. m.). Om detta verk se vidare

C. Engel, The literature of national mu-
sic s. 82 f., London 1879.

Ammerbach, Elias Nicolaus, f. c.

1530 i Naumburg, t 27. 1. 1597; sedan 1560

var han organist vid Thomaskyrkan;
två år före sin död hade han efterträdts

af Andreas Diiben, fader till den första

svenska kapellmästaren med detta namn;
hufvudsakligen känd genom sina båda
orgelböcker (kompositioner för orgel

eller piano): "Orgel- öder Instrumentta-

bulatur", 1571, "Ein neu kiinstlich Tabu-
laturbuch", 1575. — Litt: G. Wustman,
E. Ammerbach, Sammelb. d. Int. Mus.-

gesellsch. XI, 137 ff. (Ans Leipzigs Ver-

gangenheit 1909).

Ammon, Blasius, t i Wien 1590;

diskantist i hofkapellet hos ärkehertig

Ferdinand af Österrike, sedan franciska-

nermunk i Wien; af hans kompositioner

äger Uppsala bibliotek: Missas IV unica

pro defunctis, 1588. I tryck finnas dess-
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utom en mängd mässor, motetter, in-

troitus m. m.

A moll (fr. la mineiir, eng. a minor),

tonart utan förteckning (c dur parallell-

tonart).

Amen, Johan Andreas, f. 1763 i Bam-
berg, t 29.3.1825 i Wallerstein (Bayern);

elev af Sacchini i komposition; blef 1789

musikdirektör i Heilbronn och 1817 ka-

pellmästare hos fursten af Öttingen-

Wallerstein; skref en mängd instrumen-

tala arbeten: sonater, trior, kvartetter,

kvintetter, konserter, symfoni; dessutom

mässor, requiem, sångspel m. m.

Amarevolo, a m o r o s o, amorösa-
m e n t e, älskligt, innerligt, mjukt, fin-

känsligt.

Amorösa, orgelstämma. Se F 1 u t e

d' a m o u r.

A m p h i o n, opera i 1 akt, text af A.

L. Thomas, bearbetad af G. G. Adlerbeth,

musik af Naumann; gafs å kgl. teatern

i Stockholm d. 26. 1. 1778; var den första

svenska opera Naumann komponerade
för Sverige; upplefde endast 4 represen-

tationer, alla under vintersäsongen 1778.

Amplitude (lat.), afvikelsernas storlek

från den svängande kroppens lugna läge,

Amusement (fr.), gladt tonstycke utan

djupare känsla.

Anabasis (gr.), en följd af iippätstigan-

de toner.

Anakomptos (gr.), en följd af nedåtsti-

gande toner.

Anakrusis, upptakt (s. d.).

Analys, dels teknisk musikalisk, dels

akustisk-tonpsykologisk. Den förra in-

nebär ett tydligt särskiljande och för-

tydligande af ett tonstyckes arkitektoni-

ska byggnad: tema, fras, motiv, onibild-

ning af dessa grupper, dessas samman-
sättning till ett större musikstycke. En
sådan a. är nödvändig för förståelsen af

ett tonstycke, och det har därför blifvit

regel att på program, då ett nytt svårare

förståbart stycke utföres, tillfoga en

musikalisk a.; flera böcker analyserande
de stora mästarnas kompositioner ha på
sista tiden uppstått, och ämnet har blif-

vit ett allt viktigare undervisningsämne
såsom ett praktiskt komplement till

kompositionsläran. All musikalisk form-
lära grundar sig i första hand på a. af

de främsta och bästa tonverken, som
kunna ställas upp som mönster vid kom-
ponerande. — Den akustisk-tonpsykolo-

giska a. afser att bestämma tonfärgens
och klangens karaktär genom särskil-

jande af öfvertouerna och dessas upp-
fångande i örat. Se vidare: t o n p s y-

k o 1 o g i.

Anamma from de dyra, psalm
273; Ha?ffner hänvisar till mel. 167.

Anaudie, heshet, röstlöshet.

Auapäst (——'—). Se rytm.
Anche (fr.), munstycket på ett träbiås-

instrument; kombination af tungstäm-
mor i en orgel.

Anckerska legatet: musikstipendium
stiftadt i Köpenhamn 14. 10. 1857 af C. A.

Ancker (1828—57) för danska tonsättare;

stipendiet, 1,800 kr., förbinder till ett

halft års vistelse i utlandet. Flera af Dan-
marks namnkuunigaste komponister ha
innehaft det (J. Mailing, G. Matthison-

Hansen, Emil Hartmann, Ang. Winding,
H. Enna, F. Henriques m. fl.).

Ancient concerts. Se Conserts of
a n c i e n t m u s i c.

Ancora = da capo, ännu en gång.

Aneot, Jean, f. 6. 7. 1799 i Briigge,

t 5.7.1829 i Boulogne; violinvirtuos och
kompositör; elev af Kreutzer, Baillot,

och i komposition af Berton vid Paris-

konservatoriet; 1823—25 i London; utgaf

en utomordentlig mängd kompositioner:

ehuru han dog vid 30 års ålder, hann
han likväl att skrifva 225 opus, där-

ibland etyder, variationer, violinkonser-

ter, ouverturer och orkesterverk.

Anda, full af nåde! psalm 137;

Haeffner 137; motsvarar nr 186 i koral-

psb. af 1697; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 6252 b: Brunnquell aller Giiter) af

1653; saknas i Sverige före 1697.

Andamento, gäng, fri mellansats i

fuga.

Andante, gående, skridande; som tem-
po mellan adagio och allegro; fordrar

ett lugnt, måttfullt spel. — Andan-
t i n o, något mindre lifligt än Andante
eller också ett litet andante.

Änder, Per David, f. 24.10.1864 i

i Stockholm, f 29. 3. 1902 i Göteborg;
operasångare; var först korsångare vid

operan; tillhörde sedan 1886—88 Fröberg-
ska sällskapet, därefter ett par år St.

teatern i Göteborg; 1891—93 vid Vasa-
teatern, sedan vid Södra teatern och
året innan sin död vid Ranfts opera-

sällskap i Göteborg. Bland hans roller

må nämnas: Nankipuh i "Mikadon", Bo-
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binet i "Pariserlif", Leonetto i "Boccac-

cio", Donathan i "Niirnbergerdockan".

1. Andersen, Anton Jörgen, f. 10.

10.1845 i Kristiansand; berömd violon-

cellist och kompositör; begynte som vio-

loncellist vid teatern i Trondhjem 1864;

året därpå anställd vid Kristiania teater

(Gehrman); elev i komp. af Joh. Linde-

gren; 1871 violoncellist i hofkapellet och

sedan 1876 äfven lärare vid konserv.; tog

afsked 1905 ur hofkap. A. har gjort sig

känd genom en mängd värdefulla kom-
positioner, däribland 4 stora symfonier

(Ess-dur, H-moll 1884, Ess-dur och D-dur

1891) alla uppförda i Stockholm; den

sistnämnda är tryckt för två pianon af

Mus. konstföreningen. Samma förening

tryckte 1876 en violoncellsonat. Af öf-

riga verk må nämnas: en stråkkvartett,

Adagio för 3 violonceller, 2 horn o. kon-

trabas, konsertstycke för 5 violonceller

o. 3 kontrabasar; dessutom solosånger

och körer. LMA 1882.

2. Andersén-Strömberg, Astri,

f. 6.3.1876 i Sthlm, t IL 4. 1911 i Lund;
den föregåendes dotter; framstående pia-

nist; begynte sina studier redan vid 12

års ålder vid konserv, i Sthlm (Nord-

quist. Bergenson, Sjögren); fortsatte se-

dan för Rich. Andersson; reste 1898 till

Berlin och studerade för M. Moszkowski
och E. Jedliczka; redan vid 18 års ålder

hade hon åtföljt Marteau på konsert-

resor i Norden och uppträdde sedan

själfständigt på konserter i Sverige,

Norge, Danmark, Tyskland, Finland. År
1895 uppträdde hon i Sthlm med Cho-

pins e-molls konsert och vann allmänt

bifall på grund af sitt konstnärligt mog-
na pianospel. Ägnade sig sedan med
framgång åt pianoundervisningen och
slog sig ned i Lund och Malmö. 12. 6.

1907 ingick hon äktenskap med läraren

Efr. Strömberg.

3. Andersen, Hildur, f. i Kristia-

nia 25.5.1864; norsk pianist; elev af Ja-

dassohn, Weidenbach och Reinecke i

Leipzig och Leschetitzky i Wien; upp-
trädde första gången offentligt 1886 i

Musikföreningen i Kristiania; har som
konsertgifverska och lärarinna utöfvat

en mycket gagnande verksamhet i sin

födelsestad; har äfven företagit konsert-

resor i landsorten.

4. Johannes Fritz Em. A., f. 14. 2.

1829 i Köpenhamn; pianist och pedagog;

utgaf en mängd kompositioner för piano

(fantasier öfver visor), transkriptioner,

lätta sånger med p. m. m.

5. Karl Joachim A., f . 29. 4. 1847 i

Köpenhamn, t 7.5.1909 därst.; betydan-

de flöjtist och dirigent; 1869—77 anställd

i hofkapellet i Köpenhamn, 1878—80 vid

Petersburgs italienska opera; sedan i

Berlin bl. a. som tillfällig dirigent af

filharmoniska orkestern; 1894 åter i Kö-
penhamn, där han grundade Palaisor-

kestern samt dessutom en orkesterskola;

skref företrädesvis kompositioner för

flöjt med eller utan orkester: 24 stora

etyder, 24 mindre etyder. Ungersk fan-

tasi, "Ballade et Danse des Sylphes",

konsertstycke med orkester. A. har som
lärare utbildat flera framstående flöjtister

såsom Prill vid operan i Berlin och hol-

ländaren Leuwen i Wien. — 6. Brodern
V i g o Alfred A. (f. 1852) har äfven

gjort sig känd som dugande flöjtist; 1878

—91 medlem af hofkapellet i Köpenhamn.
7. U 1 r i c h Emanuel A., f. 28. 9. 1851 1

Köpenhamn; violinist, dirigent och kom-
positör; elev af E. W. Romsöe, V. Tofte;

1890 dirigent vid Arenateatern vid Ti-

voli i Kphmn; företog 1874—75 konsertre-

sor till Sverige, Finland och Ryssland;

mycket anlitad som lärare i musikteori

och instrumentation; skref förutom en
mängd operetter en del orkestersaker:

Konsertouverture i D-dur, "Ouv. triom-

phale"; B-dur, en fantasi, en elegi; dess-

utom smärre saker för piano och sång.

8. V i 1 h e 1 m Christian A., f. 1840

i Köpenhamn; fagottvirtuos; medlem af

hofkapellet i danska hufvudstaden 1859.

— 9. Peter Herman A., f. 1847 i Kö-
penhamn, den föregåendes broder, äfven

dugande fagottist; medlem af samma
hofkapell 1871.

10. Alfred A.-W ingår, f. i Kristi-

ania 15. 10. 1869; studerade komposition

för Massenet och Gedalge i Paris; an-

ställd 1890—99 som violinist vid Kristia-

nia teater, 1901—05 som altviolinist vid

Nationalteatern; skref bl. a. orkesterver-

ken: "Aus Norwegens Berg und Thal",

"Les Naiades" samt dessutom en del sån-

ger. I ms. finnas: operan "Frithiof o. In-

geborg", två symfonier, musik till O.

Sindings drama "Iråka", två ungerska
rapsodier, två violinkonserter m. m.

L Andersson, Richard, f. 22. 9. 1851

i Stockholm; framstående pianist och
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pedagog; spelade redan vid 4 å 5 års

ålder, men fick först vid 16 år regel-

bunden musikundervisning; föräldrar-

na flyttade tidigt till Karlskrona, där
A. fick sin första utbildning. Efter att

ha åtnjutit undervisning vid Karls-

krona h. elem.-lärov. begynte han hö-

sten 1867 som elev vid konservatoriet

ordnade musikstudier: i piano för van
Boom, harmoni för A. Winge, orgel för

G. Mankell och komposition för H. Be-

rens. Efter v. Booms död fortsattes pia-

nostudierna för L. Norman. A. biträd-

de under denna tid ofta vid konserter

och spelade äfven vid Baucks musikhi-

;storiska föreläsningar. Första offentliga

uppträdandet var 1872 på en af hofka-

pellets symfonikonserter i Beethovens G-

dur-konsert. Efter afslutade studier vid

konserv. 1874, då han belönades med Ma-
zerska jetonen och akademiens stora je-

ton, fortsatte han pianostudierna någon
tid för H. Thegerström. Hösten 1876 re-

ste A. till Berlin, där han först en vin-

ter studerade pianospel för Clara Schu-

mann och komposition för Rich. Wiierst.

Följande höst ingick han som elev vid

högskolan och hade där som lärare i

piano H. Barth och i kontrapunkt Fr.

Kiel. Han erhöll under denna tid det

ärofulla uppdraget att under det hans
lärare Barth var bortrest på en konsert-

turné, få handleda dennes elever vid

högskolan, och följande vinter fick han
af samma orsak öfvertaga alla hans pri-

vata elever, bland hvilka äfven hörde

prinsessan Charlotte af Sachsen-Meinin-

gen, prinsessan Viktoria af Preussen m.

fl. andra af högsta samhällsställning. I

slutet af 1884 återvände han till Stock-

holm, där han s. å. uppträdde offentligt

på en af hofkapellets symfonikonserter

i Chopins E-molls-konsert. Flera gån-

ger har han sedan dess biträdt vid sym-
fonikonserter. Filharmoniska sällskapets

och Aulinska kvartettens konserter. År
1885 grundade han en sedan berömd mu-
sikskola i Stockholm. A. blef 1904 lärare

i pianospel vid konservatoriet, men er-

höll på egen begäran afsked redan 1906.

LMA 1891. A:s verksamhet som lärare

och ledare af musikskolan har i någon
mån hindrat honom som tonsättare.

Hans kompositioner äro därför hufvud-

sakligen af äldre datum. Mus. konstför.

tryckte 1889 en pianosonat; "Schwedi-

sche Tänze" utgafs först i Tyskland, se-

dan äfven i Sverige; "Skizzer" för piano,

3 hftn; en samling pianostycken: "Skug-
gor och Dagrar", prisbelönades af Sv.

Musiktidn. 1885; i denna senare samling
ingingo en del af "Skizzerna". A. läm-

nade äfven bidrag till "Svensk sång".

1910 utkom ett häfte "12 sånger"; kom-
positionstiden är här utsatt och visar

den äldsta året 1869, den nyaste 1907.

Dessa sistnämnda sånger väckte rätt

mycken uppmärksamhet. Af A:s elever

ha många gjort sig kända som goda pia-

nister. Vi nämna: Vilh. Stenhammar,
Knut Andersson, Knut Bäck, Astri An-
dersén, Astrid Berwald, Gustaf och John
Heintze, Anna Charlie, John G. Jakobs-

son.

Richard Anderssons musik-
skola, Stockholms främsta privata mu-
sikinstitut, begynte 1885 med tvenne un-

dervisningsämnen, piano och harmoni-

lära, och två lärare: A. själf och E. Sjö-

gren. 1890 hade lärareantalet stigit till

11, och eleverna utgjorde då 67. Vid
denna tid begynte skolan äfven ha of-

fentliga musikföredrag, där eleverna

fingo spela. Violinspel infördes snart,

och blef först Tor Aulin, sedan L. Zet-

terquist lärare. Af öfriga lärare, hvil-

ka längre eller kortare tid varit fastade

vid skolan, må nämnas: Vilh. Stenham-

mar, John Jacobson och Knut Bäck.

1908 inrättades en italiensk sångklass

och 1909 en ny violinklass under Sv.

Kjellströms ledning; ungefär samtidigt

följde äfven en violoncellklass. Skolan

har äfven fått flera filialer: i Uppsala

sedan 1907 samt Djursholm o. Saltsjöba-

den sedan 1910. Elevantalet var år 1900

—01: 189 och lärarna 23; 1910—11: 389

elever och 49 lärare. Af dessa senare

må nämnas: Fru A. Bergman, Karl

Wohlfart, Sv. Kjellström, E. Pettenati,

Sv. Lizell, Ax. Runnquist, Ninni Wer-
ner. Vid 25-årsjubileet 1911 trycktes en

särskild "Jubileumskatalog 1886—1911"

med historiska uppgifter om skolan. Se-

dan 1907 tryckes årskatalog.

2. Vendela Linnea A.-S ö r e n s e n,

f. 19. 11. 1860; utmärkt sångerska; upp-

trädde i tidiga barnaår i Halmstad; lyc-

kades förvärfva välvilliga gynnare i

Stockholm och fick, efter genomgången
skola, 1877 till lärare i sång I. Dann-

ström och i plastik Signe Hebbe; efter
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c. 15 månis undervisning fick hon för-

söka sig i en liten operett i Göteborg;

debuten blef god och 1879 kunde hon
uppträda å kgl. teatern som Serpolette i

"Cornevilles klockor" och Adéle i "Svar-

ta Dominon"; fortsatte sedan för samma
sånglärare och debuterade därpå i sist-

nämnda roll å Nya teatern i febr. 1880,

där hon sedan med mycken framgång
uppträdde i titelpartiet i "Madame An-
gots dotter", som Stella i "Tamburmaj o-

reus dotter", Silvia i "Teaterdirektören"

af Mozart. Vintern 1881—82 gjorde hon
med Dannströmska familjen en utrikes

resa och vistades då hufvudsakligen i

Nizza för att stärka sin hälsa efter ett

ansträngande arbete. Hennes studier

fortgingo emellertid och efter hvilan i

södern kunde hon resa till Paris och låta

höra sig där. Efter återkomsten till

Sveriges hufvudstad debuterade hon å

kgl. teatern i sept. 1882 som Némea i

"Konung för en dag". Följande år gjor-

de hon en konsertresa till Köpenhamn,
Kristiania och Göteborg. A. blef sedan
anställd vid kgl. teatern i Stockholm.

Af hennes roller här må nämnas: Pågen
i "Figaro", Siebel i "Faust", Eosina
i "Barberaren", Marie i "Regementets
dotter". Lady Harriet i "Martha", Drott-

ningen i "Hugenotterna", Zephyrine i

"Diamantkorset". Om den senare rollen

skrifver en recensent efter premiären:

"Man har ju ofta varit i tillfälle att

konstatera A:s intelligenta uppfattning,

men ett sådant spel, så friskt, så fint och
dock äkta komiskt, så fullt af öfverdåd
och på samma gång mjuk och varm
känsla har man på vår lyriska scen san-

nolikt ej bevittnat sedan den tid, då den
komiska operan räknade sina mest ly-

sande dagar." En annan yttrade: "Hen-
nes koloratur är jämn och ledig samt
väl accentuerad, liksom drillen ren och
exakt; intonationen är ovanligt korrekt
och hennes sång utmärkt rytmisk samt
väl fraserad. Som dramatisk artist

kan man tryggt påstå, att få sångerskor
kunna mäta sig med henne." Ännu 1887

firade hon triumfer som Violetta i "Tra-
viata", men i maj 1888 ingick hon äkten-
skap med tandläkaren Sophus Sörensen
i Köpenhamn, och sedan dess har hon
blott medverkat vid enstaka konserter
och gifvit gästroller; så t. ex. i mars
och april 1892 i Göteborg, där hon upp-

trädde som Mignon, Margareta i "Faust"
och Julia i "Romeo och Julia" firan-

de större triumfer än någonsin för-

ut; i febr. och mars återkom hon
som Mignon, Margareta, Julia samt i

"Svarta Dominon", "Regementets dot-

ter", i "Crispinos giftermål" af I. Dann-
ström. Sedan uppträdde hon i Stock-

holm i mars och april som Violetta i

"Traviata", Susanna i "Figaros bröllop",

Zephyrina i Salomans "Diamantkorset",
Angela i "Svarta Dominon", i "Jeanettas

bröllop" o. i "Regementets dotter". Hon
prisades liksom alltid förut som en säll-

synt förmåga och erhöll af konungen
i belöning Litt. et art.-medaljen. 3. 5.

1895 var åter en stor dag för henne, då
hon af Köpenhamns publik hedrades för

sin ypperliga Nedda i "Pajazzo". Jämte
dessa gästroller ägnade hon sig åt sång-

undervisningen och utbildade som sådan
bl. a. Anna Thulin. I början af år 1899

dog hennes man, och hon återvände då
till Stockholm och blef i sept. vald till

bitr. sånglärarinna vid konservatoriet.

År 1901 ingick hon nytt äktenskap med
sin förra mans broder, Fredrik Sörensen,

en framstående bankman i Filadelfia.

3. N. L. A., f. i Södermanland; var 1827

samt några terminer framåt ledare för

studentsången. Af sin samtida prisas

A. som en liflig och ypperlig anförare;

han komponerade för sin kör flera vack-

ra marscher, däribland den kända "I

Norden växer en ädel stam"; blef sedan
musikdirektör vid ett småländskt rege-

mente.

4. N i 1 s A., f. 29. 7. 1864 i Hofterup, Skå-
ne; stadsnotarie i Lund; har allt sedan
1880-talet upptecknat en mängd svensk
folkmusik och som sakkunnig fungerat
vid alla större spelmanstäflingar i Sve-

rige; torde för närvarande vara en af

de främsta kännarna inom folkmusiken
i landet; var 1909 en af initiativtagarna

till svenska "folkmusikkommissionen"
och är sedan dess en af dess mest ni-

tiska främjare. A:s forskningar inom
svensk folkmusik ha dels rört sig om
Skånes dels Dalarnes, Härjedalens,

Jämtlands och Lapplands instrumentala

folkmelodier. Utgaf från trycket i Bidr.

till sv. Landsm.: "Musiken i Skåne" och
"Skånska melodier"; den sistnämnda
boken utgör den bästa skånska folk-

danssamlingen, som hittills är utgifven.
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5. Otto Emanuel A., f. 27. 4. 1879 i

Vårdö på Åland; framstående musik-

forskare; studerat vid Helsingfors' mu-
sikinstitutet (Wegelius i komposition);

någon tid lärare vid samma institut;

sedan 1908 sysselsatt med folkloristiska

och musikhistoriska studier; af kompo-
sitioner må nämnas: en motett för bl.

kör; sånger vid p. ("Apeln", "Drömmar-
nas blom", "Jag gick mig ut" m. fl.);

arrangerat för scen: "Österbottniskt

bondbröllop" (tablåer ur folklifvet med
folkmelodier) samt arr. en mängd folk-

visor för sång o. p. eller kvartett. De
litterära arbetena beröra hufvudsakli-

gen finsk musikhistoria och finsk folk-

lore: "Inhemska musiksträfvanden",

1907, uppsatser i Brage, Finsk musikrevy

och Tidning för musik, hvilka tre tid-

skrifter A. varit med om att stifta. Af
längre uppsatser må nämnas: "Uber
schwed. Volkslieder u. Volkstänze in

Finland" (Brage 1908), "Altnord. Streich-

instrumente", "Altertiiml. Tonarten in d.

Volksmusik" (båda i Bericht d. Kongr.

d. IMG. Wien 1909), "Ur den svenska

folkdiktsforskningens historia i Fin-

land" (Brage 1910), "Ur orkestermusi-

kens i Helsingfors historia" (Tidn. f. m.
1912), A. är en grundlig kännare på
folkmusikens område och har verkat

mycket för återupplifvandet af de gam-
la finska folkdanserna. Öfver Finlands

äldre musikhistoria har A. företagit fle-

ra undersökningar, hvilka ännu ej alla

publicerats.

Ändrade, F r a n c e s c o d', f . 11. 1. 1859

i Lissabon; berömd dramatisk sångare
(baryton); studerade först till jurist och

begynte först efter afslutade univ.-stu-

dier utbilda sin röst; reste i april 1881

till Milano och tog lektioner samt debu-

terade 23.12.1882 med framgång i San
Remo som Amonasro i "Aida". Efter

fortsatta studier lät han engagera sig af

ett resande teatersällskap och sjöng nu
i Italien på skilda ställen; uppträdde
därefter i Spanien, Portugal, Ryssland.

Sommaren 1885 sjöng han på Coventgar-
denteatern i London och har sedan dess

ofta uppträdt i Englands hufvudstad på
italienska operan. I april 1889 sjöng A,

på Krolls teater i Berlin Figaro i "Bar-
beraren" och vann stormande bifall.

Till Stockholm kom han 1891 i oktober
och uppträdde där som Don Juan, Fi-

garo och Rigoletto. Af öfriga roller

märkas: Luna i "Trubaduren", Nevers i

"Hugenotterna", Vilhelm Tell, Grefven
i "Figaro", Telramund i "Lohengrin"
och Wolfram i "Tannhäuser", Nelusco i

"Afrikanskan". A:s stämma är klang-

full, fyllig och mycket omfångsrik (när-

mar sig i högre registret tenorröst).

Andragslåda i en orgel, se register-
låda.

1. André, J o h a n n, f. 28. 3. 1741 i Of-

fenbach, t 18.6.1799 därst.; berömd
"Lied"-kompositör och musikförläggare;
1777—84 kapellmästare i Berlin, sedan
musikförläggare i födelsestaden; skref

jämte en mängd sångspel sånger med
pianoackompagnement; det är företrä-

desvis dessa senare, som grundat hans
anseende; han satte musik till flera af

samtidens berömda skalders sånger,

däribland af Blirger (Leonore), Claudius
(Lieder und Gesänge 1779—80), Goethe
m. fl. Dessa melodier äro i allmänhet
enkla och motsvara därför det Goethe-

Zelterska idealet för tonsatta dikter. A.

är en af föregångarna till den nya tys-

ka "Lieden", sådan den utbildades i slu-

tet af århundradet och fördes vidare af

Zumsteeg, Weber, Schubert. Litt.: M.
Friedlaender, Das deutsche Lied, 1902.

2. Johan Anton A., f. 6. 10. 1775 i

Offenbach, t 6.4.1842, den föreg. son;

öfvertog efter flera studieresor faderns

förlag; fick sin hufvudsakligaste beröm-
melse genom utgifvandet af Mozarts ar-

beten; skref en mängd kompositioner
(mässor, motetter, symfonier, kvartetter,

pianosonater m. m.); författade dess-

utom en del litterära arbeten: "Lehr-

buch der Tonsetzkunst", 1832—40 (ej af-

slutad); "Themat. Verzeichnis sämtl.

Kompositionen von W. A. Mozart", 1805,

"Them. Verz. W. A. Mozartscher Manu-
skripte chronol. geordnet von 1764

—

1784", 1833; "Them. Verz. derj. Original-

handsehr. von W. A. Mozart, welche
Hofrath André . . . besitzt", 1841. — An-
drées förlag har sedan ledts af sönerna.

Sin förnämsta blomstring hade det un-

der första hälften af 1800-talet, dä de
mest betydande tonsättarnas arbeten ut-

kommo på detta förlag.

Andrée, Elfrida, f. 19.2.1841 i Vis-

by; syster till Fredrika A.-Stenhammar;
elev af W. Söhrling, Norman och Gade;

år 1861 blef hon organist i Finska kyr-
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kan i Stockholm och var samtidigt sång-

lärarinna vid lärarinneseminariet; allt

sedan 1867 domkyrkoorganist i Göte-

borg; har ofta biträdt vid konserter. A.

har skrifvit en mängd gedigna kompo-
sitioner, som med rätta blifvit skattade

högt. Mus. konstför. har tryckt: Piano-

kvintett i E-moll, 1865, "Snöfrid", ballad

för soli, kör o. ork., 1884 samt Pianotrio,

1887. I Danmark trycktes en pianosonat

och en romans: "Säng till näktergalen".

Vid en internationell täflan i Briissel

1894 prisbelöntes en Orgelsymfoni (nr 2)

med mässingsinstrument, en stråkkvar-

tett och en Orkestersymfoni. Af de se-

dan dess komponerade sakerna kan
nämnas: en svensk mässa (nr 1) för soli,

kör, orgel, harpa och stråkork., uppförd

i Göteborg och utgifven 1908 såväl i

Stockholm som i England och Tyskland
i klavérutdrag; Kantat vid skolinvig-

ning i Göteborg; orgelsymfonien nr 1

(tr. hos Augener, London); Två roman-
ser för violin o. piano. Fem smärre ton-

bilder f. pf. (op. 7), Tre visor, sångerna:

"Aprilvisa", "I templet" m. m. LMA 1879.

Andrée, Fredrika, den föregåendes

syster. Se Stenhammar.
Andrea, V o 1 k m a r, f. 5. 7. 1879 i Berg;

dirigent och kompositör; sedan 1906 le-

dare för symfonikonserterna i Ziirich;

skref: pianotrio, violinsonat, stråkkvar-

tett, symfonisk fantasi, körverk med
soli och ord.: "Das Göttliche", "Charons
Nachen", manskvartetter m. m.
Andte= Andante.
Andtno= Andantino.

Anemochorde, animo-corde; ett

1789 af pianofabrikanten I. I. Schnell i

Paris uppfunnet instrument, som, ehuru
prisbelönt af Academie des beaux Arts
i Paris, likväl vann föga spridning. Idé-

en till instrumentet var hämtad från

eolsharpan: genom bälgar åstadkoms ett

luftdrag, som skulle sätta strängarna i

vibration. Kalkbrenner upptog idéen 60

år senare och konstruerade ett s. k, eols-

piano ("piano éolien").

1. Anerio, F e 1 i c e, f . 1560 i Rom, f
28.9.1614 därst.; betydande kyrkokompo-
sitör; blef 1594 Palestrinas efterträdare

som komponist för påfliga kapellet; de
flesta af hans verk ansluta sig tro-

get Palestrina-stilen; i tryck utkommo:
Madrigali spirituali, 1585, Sacri hymni
et cantica, 1602, Eesponsoria, 1606, m. fl.

2. Giovanni Francesco A., f.

1567 i Rom, t c. 1620 därst.; c. 1609 an-

ställd hos konung Sigismund i Polen,

1610 kapellmästare vid domkyrkan i Ve-

rona, 1611 prefekt vid Jesuitkollegiet i

Rom, 1613—20 kapellmästare vid S. Ma-
ria di Monte i Rom. Af hans tämligen

talrika tryckta kompositioner må näm-
nas: Madrigali a 5 et a 6 voci, 1608, Gag-
liarde a 4 voci. Litanias dei parse virgi-

nis, 1611, Anthiphonale, seu sacrae ean-

tiones, 1613, Teatro armonico spirituale

di Madrigali, 1619.

Anföra, anförare; se dirigering.
Angelica, ett äldre slags luta. — A n-

g e 1 i q u e, uråldrigt i England mycket
brukligt lutinstrument, besträngadt med
tarmsträngar, stämda stegvis.

Angläs, dans, närstående kontradans,

kadrilj och ecossäs (s. d.); i allmänhet i

^4 takt; uppstod på 1700-talet och var

redan i början på århundradet bekant i

Sverige; begynte att i större mån dan-

sas mot slutet af århundradet. Envalls-

son säger 1802 i sitt lexikon: "A. är blott

i 7* takt, och rörelsen alltid allegretto.

Därigenom att sluttonen kan falla på
arsis, skiljer den sig från allemanden,

hvars slutton alltid är på tesis." A. blef

folkdans i början på 1800-talet i Sverige

och kallades då på grund af uppställ-

ningen ofta för "långdans". — Litt: T.

Norlind, Stud. i sv. folklore V.

Angosciosa, angosciamente (it.),

ängsligt, oroligt.

Anima, con, själfullt, med känsla.

Animato (it.), liffullt.

Animo-corde. Se anemochord.
Animo, con, a n i m o s o (it.), lifligt,

modigt.

Anlmuceia, Giovanni, f. c. 1500, t
1571 i Rom; kapellmästare vid Peterskyr-

kan i Rom; var som kyrkokompositör en

värdig förelöpare till Palestrina; skref

för Neris Oratorio enkla hymnartade
körer, Laudi spirituali (I: 1563, II: 1570),

hvilka ställs i samband med oratoriets

äldsta form. Af hans andra tryckta ar-

beten äger Uppsala bibliotek: Lib. I de

Madrigale ä 3 voci 1565.

1. Anjou, Nils Johan, f. i Uppsala
1813; sedan justitierådman i Norrköping;

en tid anförare för musikaliska sällska-

pet i Norrköping; spelade äfven violon-

cell och piano; LMA 1856; led. af Bach-
sällskapet i Leipzig.
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2. K r i s t o f f e r L u d v ig A., f. 2. 8.

1821 i Husby-Lyhundra, Uppland, t 8. 12.

1896 i Linköping; den förres broder; stu-

dent 1839; ledare af allm. sängen vid

Uppsala univ. h.t. 1844 och v.t. 1845; fil.

dr. 1848; 1864 rektor vid seminariet i Lin-

köping; framstående pedagog; har utgif-

vit flera läroböcker och pedagogiska tid-

skrifter; LMA 1868; tills. m. J. F. Törn-

vall utgaf han 1882 en "Koralbok för

svenska kyrkan". Denna följer i det sto-

ra hela Haeffner, men taktstrecken ha
borttagits och i stället ha streck efter

versraderna insatts. Något själfständigt

nytt i rytmiskt eller melodiskt hänseen-

de erbjuder boken ej.

3. Nils Erhard A., f. i Länna,

Stockholms län, 8. 1. 1852; tog folkskol-

lär.-ex. i Uppsala 1872 och året därpå äf-

ven organistex. därst., 1888 aflade han
org.- och musiklärarex. vid konserv, i

Stockholm; A. var sedan org. och folk-

skollärare i Färila, Gflb. län 1874—1880

och i Hille, Gflb. län, 1881—1907; är med-
lem af centralstyrelsen för Uppsala stifts

krets af Sveriges allm. organistför.; har
som stipendiat företagit pedagogiska re-

sor i Sverige, Norge, Danmark, Finland.

A. har verkat för "formelmetodens" in-

förande samt hållit kurser och uppvis-

ningar därför i Stockholm och på många
andra platser samt vid de flesta folksko-

leseminarier i landet; är för närvarande
organist i Strömsbro kyrka och sånglä-

rare vid folkskolorna och borgareskolan

i Gefle. A. har varit mycket produktiv

som musikpedagogisk författare och bl.

a. utgifvit en "Folkskolans koralbok"
samt "Folkskolans koralpsalmbok", den
senare synnerligen spridd.

Ansanl, f. i Kom c. 1750, t efter 1815;

berömdes af sin samtid som en af de

allra främste tenorsångarna; 1770 sjöng

han i Köpenhamn och synes ha kvar-

blifvit här till 1772, då han reste till

Stockholm och gaf konserter; 1782 var
han i London, två år senare i Florens
och slog sig till sist ned som sånglärare
i Neapel. 1791 gafs i Florens en opera
af honom: "La venegance de Minos". I

kgl. bibi. finnas dessutom en del sånger
i ms.

Ansats; ha en god ansats i stråken;

jfr embouchure.
Anslag; angifvandet af ett ackord på

ett instrument; tecken till, att ett stycke

kan begynna (vid orkester); hårdt eller

mjukt anslag se touche.
Ansorge, Konrad, f. 15. 10. 1862 i

Buchwald, Schlesien; betydande virtuos

å piano; bor sedan 1895 i Berlin; elev af

Liszt; 1898—1903 lärare vid Klindworth-
Scharwenka-konservatoriet; har äfven

komponerat sånger, pianosaker, stråk-

kvartetter och verk för orkester.

Antegnati, berömd orgelbyggaresläkt,

hvars främsta namn är: Constanzo
A., f. 1557 i Brescia; dennes fader var
Bartolomeo A., om hvilken vi veta,

att han 1486 bodde i Brescia. Af Con-

stanzo A:s orglar nämnas ej mindre än
105 i källor från 1500-talet; jämte kom-
positioner (mässor, madrigaler, cantio-

nes sacrae) utgaf han 1608 en handbok
om orgelbyggande: "L'arte organica":

här upptagas äfven en del preludier (ri-

cercari) för orgel.

Anthem (eng.) = antienne, se antifon.

Anthes, Georg, f. 1863; sångare; elev

af Stockhausen; uppträdde först som
konsertsångare, sedan efter 1888 äfven

som operasångare; var en tid anställd

vid hofteatern i Dresden; år 1901 kom
han till Stockholm, där han bl. a. upp-
trädde i "Carmen", "Pajazzo", "Tann-
häuser", "Lohengrin", "Mästersångar-

na"; 1902 afreste han till Amerika, ehu-

ru han af sitt Dresden-kontrakt var
bunden för längre tid.

Anticipation (lat.), något som tages

förut.

Antifon (lat. antiphona, fr. antienne,

eng. antiphon); ursprungligen växelsång
mellan två körer; sedan en speciell form
för mäss-sång, hufvudsakligen förbun-

den med medeltidskyrkans el. katolska

kyrkans gudstjänst; a. är genomgående
melodisk, någon gång koloraturartad

och sammanfaller ofta med responsorie-

formen, från hvilken den föga skiljer sig

till sin melodiska struktur; dock innebä-

ra de textligt sedt två skilda former; se

vidare : kyrkomusik.
Antifonarium, ursprungligen en sång-

bok innehållande antifonerna; under se-

nare medeltiden omfattade a:et alltid

sångboken för dagstiderna: matutin,

prim, ters, sext, non och kompletorium,
i motsats till gradualet innefattan-

de sången till allmänna gudstjänsten

eller mässan: Introitus, Kyrie, Gloria,

Laudamus, Graduale, Credo, Offertorium



Antithesis—Arabisk musik 39

o. Communitio. Se äfven: kyrkomu-
sik. De svenska antifonarierna äro be-

skrifna i T. Norlind, Sv. musikhistoria.

Antithesis (gr.), motsats.

Antonelli, Abondio di Fabrica,
kapellmästare vid Laterankyrkan i Rom
i början på 1600-talet; utgaf flera kyrko-

kompositioner, de flesta tryckta 1614 och

1615. Uppsaa bibi. äger i handskrift:

"Amor Jesu dulcis" för 4 st. och org.,

samt "In tribulationibus", Canto solo c.

org. (V. Mus. Ms. 2: 8 och Tab.).

Anzani. Se A n s a n i.

Apelles. Se Löwenstern.
Apertus (lat.), aperto (it.), öppet,

tydligt; hos orgeln: icke täckt stämma.
Aphoni, stämlöshet; sångomöjlighet;

svaghet i stämmorna; brist på tonfärg.

A piacere (it.), se a bene placito.
Aplomb (fr.), fasthet i anslaget; af-

rundning i tonen.

A poco a poco (it.), så småningom.
ApoUo, ljusets och vårens, skaldekon-

stens och musikens gud hos grekerna; i

Delphi firades hvar fjärde år spel till

A:s ära; musiken fick vid dessa en fram-
skjuten plats.

Apollon, instrument med 20 strängar

liknande en luta; uppfunnet 1678 i Paris.

Apollonion, ett nu föråldradt klavia-

turinstrument i form af en upprätt-

stående flygel, två klaviaturer, ett pip-'

verk och en automat, som utför flöjt-

partierna.

Apollo-lyra, träblåsinstrument i form
af en lyra med 42 klaffar och mässings-
munstycke. Tonomfång: F-f" (kroma-
tiskt). På instr. kan spelas flerstäm-

miga stycken; ställes under spelningen

på ett bord.

Appasionato, con passion e, lidel-

sefullt med lidelse.

Appel, kallelse.

Appenato (it.), lidande.

Applaas (lat.), applåd, applå-
dera, bifalla, ge bifall.

Applikatur, application, finger-

sättning.

Appoffgiato (it.), buret föredrag.

Appoggiatura (it.), a p p u i (fr.), långt
föreslag; se vidare förslag.
A prima vista, (it.), vid första påseen-

det, från bladet.

A punto d'arco (it.), med stråkens
spets.

A quattro mani (it.), ä 4 ms, fyrhändigt.

A quattro voci (it.), a 4 v o c i, fyr-

stämmigt.

Arabisk dur :^ mixolydisk tonart. Se
G. Capelian, Ein neuer exotischer Mu-
sikstil.

Arabisk musik; den muhamedanska
musiken begynner som konstmusik täm-
ligen sent. Muhamed var ingen vän af

tonkonsten, och araberna själfva bibe-

höllo äfven efter antagandet af den nya
religionen sin gamla folkmusik på
konstlös grund. Först sedan eröfringen

af Persien pä 600-talet ägt rum, be-

gynte musikteorien antaga vissa be-

stämda former. Vid uppdelning af to-

nerna tog man särskildt fasta på rena
terser (c-e, d-fiss, e-giss, f-a, g-h, a-cis,

b-d, h-diss). Man erhöll på så sätt en
indelning i tredjedelstoner i st. f. half-

toner, och antalet toner i grundskalan
blef därför 17 deltoner, som motsvara
våra toner ungefär på följande sätt:

' k
I I II I

c d et g a b
Man antog förut (Kiesewetter), att

denna indelning hvilade på gammal
folklig arabisk grund, men numera ef-

ter Lands forskningar torde denna åsikt

vara allmänt öfvergifven och i stället

antages, att det, som så ofta vid skapan-

de af tonsystem, är en å teoretiska spe-

kulationer (af perser) hvilande grund-

indelning. Redan på 900-talet (Alfarabi)

ifrades därför emot den och i stället

förordades det gammalgrekiska tonsy-

stemet; på 1300-talet är den europeiska

med 7 hufvudtoner och 5 bitoner allmänt

känd af araberna såväl i öster som väs-

ter. Den arabiska melodibildningen har
ej därmed att skaffa. — Af arabernas

musikinstrument har Västerlandet er-

hållit lutan (äfven namnet arab. al ud,

laud), troligen genom direkt öfverföring

af instrumentet från Sicilien till Italien

eller genom Spanien öfver Provence till

Italien. — Af källorna till arabernas

musik må nämnas: R. G. Kiesewetter,

Die Musik d. Araber, Lpzg 1842; J. P.

N. Land, Recherches sur Thistoire de l<i

gamme arabe; s. förf. Tonschriftver-

suche u. Melodieproben a. d. muham.
Mittelalter (Vierteljahrsschr. d. Musikw.
II, 1886); Salv. Daniel, La musique arabe,

1863; Al. Christianowitsch, Esquisse hist.

sur la musique arabe, 1863; Coussin de

Perceval, Notices anecdotiques sur les
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principaux musiciens arabes des trois

premiers siécles de rislamisme, 1873

(Journ. asiatique).

Arbitrio, villkorligt; betecknar en ka-

dens, hvars utförande öfverlämnas åt

spelaren.

Are. = coirarco, med stråken.

Arcadelt, Jakob (Jachet Arkadelt Ar-

chadet), f. c. 1514, t kort efter 1557 i Pa-

ris, var intill 1539 anställd som sångare

vid hofvet i Florens, sedan i Rom, där

han kallas "magister chori", 1540—49 var

han sångare i Sixtinska kapellet; 1557

omtalas han som kapellmästare hos kar-

dinalen af Lothringen, som residerade i

Paris. A. torde höra till de mest kända
af 1500-talets kompositörer; hans madri-

galer utkommo i en synnerligen stor

mängd upplagor; ("I. lib. di Madrigali"

första trycket af 1542); Uppsala bibliotek

har ett tryck af 1597; i samma bibliotek

finnes dessutom: Missas III c. 4. 5. voci-

bus, 1557. A. förekommer med kompo-
sitioner i en mängd samlingsband från

1500-talet. Af dessa må nämnas: ett

tryck Paris 1557 i Uppsala bibliotek, Can-
ticum B. Mariae, där första delen är af

A. Vid svenska skolor sjöng man under
1700-talet allmänt saker af A., och då
man på 1840-talet upptog studiet af de

gamla mästarna, hörde A. till de första,

som efterbildades. A:s stil är mindre
polyfon än harmoniskt fyllig, och hans
kompositioner voro därför lätta att sjun-

ga, något som ej minst bidrog till hans
popularitet.

Areato (it.), struket, med stråke.

Archet (fr.), stråke.

Archi-, arci-; sammansättningar med
a. innebära i allmänhet en större form
af instrument t. ex. archiluth, archiviola,

archicymbal. Se därför de enskilda huf-

vudorden.

Areo, coir arco (it.), archet (fr.),

med stråke; i motsats till pizzicato.

Ardente, glödande, eldigt.

Arditi, L u i g i, f. 22.7.1822 i Crescen-

tino, Italien, t 1. 5. 1903 i Hove vid Brigh-

ton; utbildade sig först vid konservato-

riet i Milano, var sedan kapellmästare i

Vercelli, Milano, Turin; for därefter öf-

ver till Amerika, där han var kapellmä-
stare i Habana, New York, sedan åter

tillbaka till Europa och till Konstanti-

nopel, Petersburg samt London, där han
några år dirigerade vid italienska ope-

ran. Af alla hans kompositioner (operor,

instrumentala arbeten, pianofantasier

m. m.) har endast en blifvit mera be-

kant, nämligen den sentimentala val-

sen "Il bacio" (Kyssen), hvilken vunnit

världsrykte.

Ardito (it.), käckt, dristigt, med djärft

uttryck.

Arensky, Anton Stepanowitsch, f.

30. 7. 1861 i Novgorod, t 25. 2. 1906 i Terra-

joki, Finland; elev af Petersburgs kon-

serv. (Johannsen, Rimsky-Korssakow);
1883 lärare vid konserv, i Moskwa; 1895

åter i Petersburg som ledare för hofsån-

garkapellet. Af hans kompositioner kun-

na nämnas: operorna "Drömmen på Wol-

ga" (Moskwa 1892), "Raphael" (ibid. 1894),

"Nal o. Damajanti" (1899), baletten "Nuit

d'Egypte" (Petersb. 1900), musiken till

Puschkins "Fontänen vid Baehtschissa-

rai" för soli, kör o. ork.; två symfonier,

en pianokvintett, två stråkkvartetter, en

pianokonsert; en fantasi för piano o.

ork., pianostycken, körer, duetter, solo-

sånger; skref dessutom en harmonilära,

som öfversatts till tyska. A. tillhör me-

ra Tschaikowskiriktningen inom ryska

tonkonsten än den ungryska.

Aretinska stafvelser, se Guido af
A r e z z o och Solmisation.
Argyritae (gr.), belöningar i guld eller

silfver, som tillföllo segrarna vid de of-

fentliga musiktäflingarna.

Aria (air), en musikalisk konstform,

som under skilda tider haft olika inne-

börd; mot 1500-talets slut omtalas ofta i

Frankrike "ariae" och samtidigt i Eng-
land "ayres"; i sistnämnda land synas

de ha varit allmännast. Formen på dessa

stycken är en melodiförande öfverstäm-

ma med homofont hållna ackompagne-
mentsstämmor. Efter hand öfverlätos

de senare åt ett instrument, hvarigenom
man erhöll solosång med instrumen-

talt ackompagnement. Vid midten af

1600-talet är aria en allmän benämning
på en kortare melodisk sats för en eller

två solostämmor med ackompagnement.
Albert kallar sina strofiska melodier till

dikter af folkvisenatur eller psalmka-

raktär: "Arien öder Melodeien". Ett an-

nat under 1600-talet vanligt namn på enk-

la visor är: "Arien öder Weisen". Vid
1660-talet träffa vi i Sverige betecknin-

gen aria för små gratulationsvers med
musik (till födelsedagar, bröllop m. m.).
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Den stående formen för dessa är först en

instrumental inledning (för 4 violiner)

på 4—8 takter, sedan dikten med strofisk

melodi ofta blott ackompagnerad af en

klavecin (melodi med besiffrad bas).

Mellan hvarje strof inflikas instrumen-

talinledningen som ritornell. I denna
form förekomma de lyriska sångerna äf-

ven i den samtida operan och äfven i

kyrkomusiken sedan Carissimis tid. Me-
lodien anlägges emellertid snart betyd-

ligt bredare i operan, och koloratursån-

gen tillkommer på 1680-talet. Den stro-

fiska formen bortfaller och melodiens

klavecinackompagnement utbytes mot
ett utbildadt instrumentalt sådant (strå-

kar med blåsinstrument). Som musika-

lisk konstform står den färdig på 1690-

talet (A. Scarlatti). Den är nu delad i

två delar: en utförlig koloraturdel, där
sångaren får tillfälle att utveckla sin

förmåga, en kortare efterdel, ofta kon-

trasterande mot den förra, där kolora-

tursång ej förekommer (komponistens

del). Slutligen kan, dock ej alltid, för-

sta delen återtagas ofta med nya impro-
viserade koloraturer af sångaren. I

denna form kallades a. "bravuraria"

eller "koloraturaria". Med 1700-talet be-

gynner a. i denna gestalt allt mer skaffa

sig herraväldet inom musiken. Från
teatern går den till kyrkan (a. d i c h i e-

s a), där den, visserligen beröfvad en del

af koloraturerna, snart behärskar de

kyrkliga musikformerna (kyrkokanta-
ten, oratorierna) samt t. o. m. omdanar
själfva kyrkopsalmen (se koralsång).

Inom operan lyckas den allt mera un-

dantränga körerna, så att hela operan
blir en serie arier med recitativ. För
operans innehåll innebär denna förän-

dring ett bortskymmande af handlingen
för det lyriska stämningsmomentets
skull. Handlingen blir stillastående, eller

under recitativet för hastigt framåtskri-

dande, under arian för mycket tillbaka-

hållen. Det logiska i karaktärsutveck-
lingen försvinner blott för skildrandet

af vissa en gång för alla gifna känslor.

Mot denna ensidighet uppträder Gluck.

Textligt sedt låter han det lyriska träda
tillbaka för handlingen, musikaliskt sedt

låter han arian träda tillbaka för kören,

det dramatiska blir hufvudsaken i st. f.

det lyriska. Den Gluckska reformen
framtvingar nya tankar om textens och

musikens förhållande till hvarandra. De
som vilja sätta texten främst hålla med
Gluck och vilja afskaffa arian (Haeffners

operor i Sverige), de som vilja låta mu-
siken framför allt tala, hålla fast vid

arian. En ny konstform, balladen, som
hittills låtit litet tala om sig som musi-

kalisk form, blef idealet för Gluckvän-
nernas reformsträfvanden utanför ope-

ran. Balladens innehåll var episkt be-

skrifvande, således motsatsen till arians

text, men ändå var balladen som gam-
mal visa en musikalisk form. Ur de för-

sök till musik, framförallt till Biirgers

"Leonore", som mot slutet af 1700-talet

göras, uppstår så småningom en ny
konstform, som icke är aria, men ej hel-

ler enkel visa. Nya lyriska konstformer

uppstå samtidigt ("Lieden", romansen),

och arian undantränges därmed från

alla områden utom operan, där den ge-

nom Mozart och sedan under andra de-

cenniet af 1800-talet genom Rossini fort-

farande får en fast plats. Jämte den

stora utvecklade arian är det de små
dotterformerna cavatinan, ariettan, som
behärska operan. Den italienska skolan

(Bellini, Donizetti, Verdi) häfdade arians

rätt, ända tills en ny operareform med
Wagner begynte, där det dramatiska in-

nehållet sattes i högsätet, och det ly-

riskt stillastående, som hämmade hand-

lingen, begränsades. Emellertid hade det

lyriska under mellantiden Gluck-Wag-
ner fått betydligt flera uttryckssätt och

Wagners reform kan därför närmast be-

tecknas som ett försök att fullkomligt

afskaffa arian och ersätta den, där hand-

lingen nödvändigt kräfde ett lyriskt

stämningsparti, med någon af de nya
förut utom operan existerande lyriska

konstformerna. — Operans historia från

1700—1850 är till stor del arians så vidt

det gäller den italienska musiken. I

Frankrike har den delvis gått i en an-

nan riktning. 1600-talets franska opera

var en dansopera med handlingen afbru-

ten ej af den stämningsrika, melodiska

arian utan af balletten. Under 1700-ta-

let omdanas denna franska opera till

italiensk, utan att dansen helt och

hållet försvinner, och utan att arian

får den italienska yppigheten. Den
franska arian förblir alltid måttfull,

skarpt rytmisk utan den rika italienska

koloraturen. Det franska namnet "air"
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blir därför ej namn på en bestämd
konstform, utan en melodi i allmänhet

ofta med bibetydelsen af glad visa (cou-

plet) med dansrytmer. I denna form,

"airens", skapar arian den franska ope-

ran under revolutionstiden, hvarur se-

dan under Boieldieu, Auber m. fl. 1800-

talets typiska franska opera uppstår.

Ariadne; af de många operor till

denna text, som under skilda tider skrif-

vits (Monteverde 1607, Cambert 1660, Con-

radi 1691, Handel 1733 m. fl.), har endast G.

Bendas' melodram blifvit uppförd i Sve-

rige i öfversättning af J. P. Stolpe efter

en "kantat" af Gerstenberg: första gån-

gen å teatern vid Munkbron 1786; sedan

på teatern i Arsenalen och sist (1811)

på kgl. teatern, där den ännu uppfördes

1837.

Arienzo, N i c o 1 a d', f. 23. 12. 1842 i Ne-

apel; kompositör och musiklitterär för-

fattare; elev af S. Mercadente, 1877 lä-

rare i kontrapunkt och komposition vid

kgl. konservatoriet i Neapel, 1879 direk-

tör för detsamma; skref flera operor

under tiden 1860—79, dessutom verk för

kammarmusik, orkester, körverk och

kyrkokompositioner samt musikhisto-

riska arbeten (om äldre komiska operan,

en föregångare till Scarlatti, Salvator

Rosa som musiker, moderna operan).

Till Ars elever räknas bl. a. Leonca-
vallo.

Arietta, liten aria, liten säng.

Arion, grekisk skald och citterspelare

från Lesbos; lefde c. 600 f. Kr. A. anses

som skapare af det attiska sorgespelet,

därigenom att han vidare utbildade

dityramben, så att kören symmetrisk
uppställd om Dionysos' altare fick sjun-

ga gudens lof i växelsång.

I sagan lefver A. som sångaren, som
förmådde med sin musik betvinga sin-

nena, och han har därför blifvit sär-

skildt omtyckt som ämne för musi-
kalisk behandling. Enligt sagan öfver-

fölls han på en sjöresa af sjömän, som
kastade honom i hafvet; en delfin upp-
tog och räddade honom.
Arion eller Sångens makt,

kantat för soli, manskör o. ork. af J.

A. Josephson (op. 42); text af C. R. Ny-
blom; komp. 1878 för sångsällskapet O.

D. i Uppsala (tryckt å Breitkopf & Här-
tels förlag, Leipzig i klavérutdr. med
tysk text).

Arion, ett kvartettsångsällskap in-

om studentkåren i Uppsala på 1880-talet;

uppgick så småningom i "O. D". — Ett

liknande sällskap med samma namn stif-

tades 1909 i Stockholm.

Arion, ett kvartettsångsällskap i

Köpenhamn stiftadt 15.11.1849; erhöll

först 1856 namnet A. Ledare var under
åren 1849—75 dåvarande kantorn vid

Helligaandskirken N. Lund; sedan var
Albert Meyer dirigent. Genom talrika

konserter har sällskapet vetat att häfda
sitt rykte som ett välutbildadt sångsäll-

skap.

Arioso, sångbart; en arieartad, liten

sång, som understundom skjutes in i

recitativet.

Aristides Quintelianus, grekisk musik-
skriftställare från 1—2 årh. e. Kr. Mei-

bom upptager i sin bok "Antiquae mu-
sicee auctores septem" A:s skrift: "De
musica libri VII (ny uppl. hos Jan).

Aristoteles, 1. grekisk filosof, som lefde

384—322 f. Kr.; hvad som rör musiken i

A:s skrifter är af vikt för förståelsen

af grekiska musiken; jfr. Jan, Musici

scriptores graeci; H. Albert, Die Lehre
v. Ethos in d. griech. Musik. Skriften

"Problemata sect. XIX", som tillskrif-

vits A., synes vara författad långt se-

nare under Alexandrinska epoken jfr

K. Stumpf, Die pseudoaristotelischen

Probleme iiber die Musik, 1897, Th. Twi-
ning, Aristotle's treatise on poetry, 1789

samt Jans ofvann. bok. — 2. P s e u d o-

A r i s t o t e le s, en pseudonym för en

musikförfattare från 1200-talet (Paris).

Skriften finnes intagen i Coussemaker,
Scriptores I.

Aristoxenos, lärjunge af Aristoteles,

f. 354 i Tarent; han lär ha skrifvit ända
till 452 böcker om musik, af hvilka dock
endast två blifvit bevarade till vår tid:

"Elementerna af harmonien", "Elemen-
terna af rytmiken" (aftryckta hos Mei-

bom, Antiquae musicae 1652). Hans åsik-

ter om rytmen ha i våra dagar lagts

till grund för kyrkomusikens rytm. Se

R. Norén o. J. Morén, "Valda koraler i

gammalrytmisk form på grundvalen
af Aristoxenos' teori för musikalisk

rytm" (se särskildt inledn. till andra
delen s. XIV—XLI). Den allmänna
uppfattningen af A:s rytmiska princi-

per är i våra dagar hämtad ur West-
phals arbete om grekiska musikens
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rytm. Att denna uppfattning behöfver

något modificeras visa oss nyare fynd;

jfr härom: H. Abert, Der neue Aristoxe-

nosfund von Oxyrhynchos, Sammelb. d.

intern. Mus.-Gesellsch. I, 333 ff.; C. v.

Jan, Neue Sätze aus der Rhythmik des

Aristoxenos, Berl. philol. Wochensehr.

1899 nr 15 f.

Aristoxenos jun. är densamme som J.

Mattlieson (s. d.).

1. Arlberg, Georg Efraim Fritz, f.

21.3.1830 i Leksand t i Kristiania 21.2.

1896; sångare och kompositör; student

i Uppsala 1848; kameralex. 1852; debute-

rade 1854 som Farinelli å mindre teatern

och öfvergick till kgl. teatern 1858, där

han debuterade som Figaro i "Figaros

bröllop"; 1860—64 var han underregissör

och 1864—65 regissör vid den lyriska sce-

nen; lämnade k. teatern 1874 på grund
af en konflikt med kapellmästaren. Var
lika framstående både som sångare och

dramatiker. Af rollerna voro de för-

nämsta: Räfklo i "Målaren och Model-
lerna", Belcor i "Kärleksdrycken", Czar
Peter i "Czaren och timmermannen",
Kristiern i "Gustaf Vasa", Dotq Juan,

Hans Heiling, Telramund i "Lohengrin",
Holländaren, Valentin i "Faust" m. fl.

I Kristiania sjöng han 1874—77 och gaf

sedan flera gästspel i Stockholm på sto-

ra, mindre, nya och Djurgårdsteatrarna.

A:s röst var synnerligen mjuk och böj-

lig, och han utbildade den äfven på bä-

sta sätt i utlandet; företog ofta konsert-

resor i Sverige, Norge, Finland. A. äg-

de äfven stora litterära anlag och slog

sig fr. o. m. 1883 definitivt ned som
sånglärare; utgaf 1891 "Försök till en
naturlig och förnuftig grundläggning af

tonbildningsläran", ett arbete, som väck-

te mycket uppseende. Som kompositör är

A. bekant genom symfoniska dikten "I

skogen", balladen "Sten Sture", flera so-

losånger vid piano (Två visor om döden,

Svärmeri, Längtan, Vårsång, Bland Fin-

lands furor, Slafven m. fl.); dessutom
andlig musik. Som lärare har A. utbil-

dat flera af våra berömdaste sångare så-

som: C. F. Lundqvist, Arv. ödman, Sal.

Smith, Louise Pyk, Anna Klemming. A.

var äfven verksam som öfversättare af

teaterstycken. Hans språkbehandling var
formfulländad och hans kännedom om
svenska språket och de svenska skalder-

na (särskildt Bellman) var synnerligen

god. — C. Fr. Lundqvist ger honom i

sina "Minnen och anteckningar" en vac-

ker minnesruna. A. var gift med Maria
Neruda, syster till den berömde Wilh.

Norman-Neruda.
2. Hjalmar A., f. i Stockholm 30. 10.

1869; son af Fritz A. och Maria Neruda;
bodde intill sitt 7:de år i Stockholm men
flyttade sedan till sin morfader, domkyr-
koorg. Neruda i Briinn; 20-årig återvän-

de han till Sverige och invigdes af sin

fader i hans sångsystem; blef sedan elev

af Mus. Hochschule i Berlin; har där-

efter kvarstannat i Berlin som sångpe-

dagog och konserterande barytonist; har
ofta låtit höra sig vid filh. ork:s i Berlin

konserter; har tillika sjungit i England,
Danmark, Sverige m. fl. länder. A. har
äfven komponerat en del sånger vid p.

Armbrust, Karl F., f. 30. 3. 1849 i

Hamburg, t 7. 7. 1896 i Hannover; fram-

stående orgelvirtuos vid Petrikyrkan i

Hamburg och samtidigt lärare vid kon-

servatoriet därst.

Armbruster, Karl, f. 13.7.1846 i An-
dernach; sedan 1863 i London; stor Wag-
nerbeundrare; en tid (på 1890-talet) diri-

gent vid Drury Lane-teatern; har ledt

flera Wagneroperor ("Tristan", London
1892); var 1884—94 dir. i Bayreuth; har
äfven dirigerat Wagneroperor i Ame-
rika.

A r m i d a, omtyckt operaämne ur Tas-

sos Befriade Jerusalem; de mest beröm-
da operorna behandlande detta ämne
äro: Ferrari 1639, Lully 1686, Handel
1711, Graun 1751, Traetta 1760, Jomelli

1771, Salieri 1771, Naumann 1772, Gluck
1777, Cherubini 1782, Rossini 1817. En-

dast Glucks opera har af alla dessa

nått Sverige; texten till denna är den-

samma som till Lullys opera, som för-

fattades af Quinault; på svenska öf-

versattes texten af A. F. Risteli, och

operan gafs för första gången å kgl.

teatern i Stockholm d. 24.1.1787. Intill

1844 uppfördes den 44 gånger.

A r m i d a, se äfven R i n a 1 d o och

R e n a u d.

Armin, George, se Herrman n.

Armonia (it.), harmoni.

Arnaud, F r a n c o i s, f. 27. 7. 1721 i

Aubignan vid Carpentras, t 2. 12. 1784 i

Paris; ifrig anhängare af Gluck; hans
Oeuvres completes utkommo i 3 band
1808.
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Armer la clef (fr.), sätta förtecken i

början af ett stycke och därmed bestäm-

ma tonarten; armure (fr.)» förteck-

ning.

Ariosti, A 1 1 i 1 i o, f. c. 1660 i Bologna;

var 1698—1705 hofkomponist och kapell-

mästare vid hofteatern i Berlin; var i

London 1715—1716 och 1723—27; spelade

förträffligt viola d'amour; komponerade
flera oratorier och operor, de senare huf-

vudsakligen för England. Uppsala bibi.

bevarar ett vokalverk af honom (V. M.

47: 3).

Arne, Thomas Augustin e, f. 12.

3.1710 i London, f 5.3.1778 därst.; kom-
positör af "Kule Britannia"; skref ope-

ror, musik till flera af Shakespeares skå-

despel, oratorier m. m.

A r n 1 j o t, musikdramatisk text och

musik af W. Peterson-Berger; kompone-
rad 1906; första akten utförd under fri

himmel midsommardagen 1908 å Frösön,

Jämtland; delar äfven på konserter i

Stockholm; premiär 13.4. 1910 å kgl. tea-

tern, Sthlm; gifven sedan flera gånger.

Se vidare Peterson-Berger.
1. Arnold, Georg, f. i Weldsberg i

Tyrolen; organist först i Innsbruck, se-

dan i Bamberg; af hans verk äger Upp-
sala bibliotek: Liber I missarum, psal-

morum et magnificat, 1656; Canzoni,

ariae, sonatae, 1659; Psalmi vespertini,

1663; det sistnämnda finnes också i Vä-
sterås' bibliotek. Uppsala äger dessutom
flera handskrifter af hans kompositio-

ner, nästan alla af rent kyrklig art.

2. Y o u r i j v o n A., f. 13. 11. 1811 i Pe-

tersburg, t 20.7.1898 på Krim; elev af

Fuchs och Gunke; lefde 1863—70 i Leip-

zig, 1870—94 i Moskwa, sedan i Peters-

burg; skref, jämte flera operor (Zigener-

skan m. fl.), operetter, ouverturer, en hel

del arbeten om rysk kyrkomusik. Un-
der Leipzigertiden uppträdde A. som
musikkritiker och försvarade därvid

varnit nytyska skolan med Wagner och
Liszt. Höll i Petersburg mycket upp-
märksammade musikhistoriska föreläs-

ningar.

3. Carl A., f. 6. 3. 1794 i Mergetheim i

Wiirtemb., t i Kristiania 11. 11. 1873; son

till violoncellisten Johann Gott-
fried A. (1773—1806) och fader till

violoncellisten Carl A. Själf var A. pia-

nist, organist och kompositör; utbildade

sig först hos J. A. André i Offenbach;

kom på konsertresa 1819 till Petersburg;

1824 var han i Berlin, 1835 i Miinster;

efter konsertresor med sin son bl. a. i

Sverige, slog han sig 1849 ned i Kristia-

nia, där han blef organist vid Trefaldig-

hedskirken. A. var högt aktad som pia-

nist, kompositör, dirigent och lärare. I

den senare egenskapen har han bl. a. ut-

bildat H. Kjerulf och J. Svendsen. A.

skref en opera "Irene" (uppf. i Berlin

1832), en symfoni och flera kammarmu-
sikverk: pianosextett, sonater, fantasier,

variationer m. m. A:s verksamhet i Kri-

stiania kan ej skattas ringa. Innan än-

nu musiklifvet där fått de stora former

det nu innehar, höll A. musikintresset

vid lif ej minst som ledare af orkester-

sällskapet "Filharmonien".

4. C a r 1 A., f . 8. 6. 1824 i Berlin, t i

Kristiania 9. 8. 1867; violoncellist; den

föregåendes son; fadern lärde honom
först pianospel, men då han visade stora

anlag för violoncell, skickades han till

Miinchen för att vidare utbilda sig på
detta instrument för Joseph Monter; i

början af 1840-talet reste han till Paris

för att studera violoncell för därvaran-

de mästare; 1847 företog hans fader en

konsertresa med honom till Petersburg

m. fl. städer och båda anlände på hösten

s. å. till Sverige, där konserter gåfvos, i

Stockholm med biträde af Jenny Lind,

äfvensom i landsorten. Sedan gåfvos

konserter i Norge, hvarest fadern kvar-

blef. Om sommaren 1848 återkom A. till

Stockholm i sällskap med violoncellisten

Golterman. 1851 d. 1. 7. anställdes A. som
tredje violoncellist i hofkapellet, men
uppflyttades till första platsen 1853,

förordnades 1857 att vara lärare i violon-

cell vid konservatoriet; 1866 afgick han

från båda befattningarna på grund af

sjukdom och drog sig tillbaka till Kri-

stiania, där han stannade hos sin fader.

"A:s konsertrepertoar var icke stor, men
dess innehåll väckte alltid bifall; hans

ton var full, sångbar och behaglig, och

hans föredrag förrådde artisten. Kvar-

tettspelet var icke hans starkaste sida.

Såsom lärare var han förträfflig för ele-

ver, som genomgått elementerna i vio-

loncellspelet, men nybegynnare förstod

han sig mindre på att behandla. Hvad
som förnämligast verkade på eleverna

var hans förespel; detta elektriserade

dem, och mer än en elev har ärft hans
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förträffliga sätt att föra stråken. Utan
tvifvel ägde A. alla de egenskaper, som
erfordras för att blifva en europeisk

talang af första ordningen" (M. Ak:s

handl. 1867 s. 37).

Arnoldi, berömd musiker i svenska

hofkapellet på Fredrik I:s tid; dog i

Stockholm; "Lippstädter Zeitung" med-
delar för d. 16. 8. 1730, att konungen af

Sverige anvisat en pension af 100 Spe-

ciesdukater åt den "berömde A. från

Wolfenbiittel" (Eitner).

1. Arnoldson, Carl Oscar, f. 4. 7. 1830

i Stockholm, t i Karlsbad d. 8. 7. 1881; en

af Sveriges ypperste sångare på sin tid;

student i Uppsala 1849 tog han kame-
ralexamen 1854, hvarefter han tjänst-

gjorde en tid i tullverket; han afbröt

redan 1855 denna sin verksamhet för att

i stället ägna sig åt teatern och debute-

rade som Farinelli vid mindre teatern

d. 5. 12. 1855. Tre år därefter öfvergick

han till k. t. och debuterade som Max
i "Friskytten" d. 13. 1. 1858. Första rol-

len efter antagandet som sångare vid

k. t. var Stradella d. 4. 11, 1858. Han
förlorade härvid sin röst och ingick åter

på ämbetsmannabanan; efter ett års

frånvaro uppträdde han ånyo som Max
d. 10. 12. 1859 och var sedan fästad vid

kgl. teatern till våren 1881, då en svår-

artad halskatarr tvang honom att söka
bot i Karlsbad. Bland Ars roller mär-
kas: Ernani, Faust, Fra Diavolo, Ro-
bert, Almaviva i "Barberaren", Tamino
i "Trollflöjten", Bergakungen i "Den
bergtagna". A. var lika stor som sån-

gare och dramatiker. Redan vid hans
första uppträdande å kgl. teatern 1855

skref 'Ny tidn. f. musik': "Denna debut
var så glänsande, hr A:s kallelse för

konsten framträdde på ett så markeradt
sätt, att ett återgående till tjänsteman-

nabanan ej är att befara. Hr A:s tenor

är af mycket behag och af stort omfång:
hans intonation var klockren och i spe-

let uppenbarade sig en ungdomlighet
och friskhet, frappant hos en som för

första gången försöker sig på tiljorna."

Till detta omdöme vilja vi lägga ett

annat af W. Bauck ur 'Teater o. musik'
1876: "A. är mindre den musikaliska in-

spirationens än den musikaliska intelli-

gensens, reflexionens, studiernas man;
han förstår att ordna och bringa i har-

moni de naturgåfvor och studiefrukter.

hvilka utgöra en utmärkt sångartalang;

en, när den icke forceras, särdelas väl-

klingande och smidig stämma, ett för

olika karaktärer och situationer lyck-

ligt afpassadt uttryck, hvarjämte han
för det hela bildat sig en ren och solid

stil, som alltid gör sig gällande." Hans
sängarkamrat C. Fr. Lundqvist säger:

"Man kan utan öfverdrift påstå, att Ar-
noldsons sångkonst var mönstergill.

Såsom koloratursångare stod han oupp-

hunnen. Alla, som hört honom, erkänna
nog detta. Beundrade man fru Michaeli

för hennes fulländade koloratur, måste
man i lika hög grad skatta Arnoldsons.

Det fanns för honom inga svårigheter,

allt gick lika lätt. Det var därför icke

underligt att många ansågo hans sång-

prestationer vara så betydande, att de

ovillkorligen borde väcka uppseende och
beundran i utlandet." Ett försök, som
gjordes, att låta honom uppträda på sto-

ra operan i Paris, strandade mot A:s
egen brist på själfförtroende. Vid kej-

serliga operan i Berlin uppträdde han,

och ett engagement var just förestående,

då han hastigt afgick. Orsaken var oför-

klarlig. Själf skyllde A. på "hem-
längtan". — En minnesteckning skref

C. Fr. Lundqvist i sina Minnen o. anteck-

ningar; biografi dessutom i Sv. Musik-
tidn. 1881: 1 och Teater o. Musik 1876: 13.

2. Sigrid A.-F i s c h h o f , f . 20. 3.

1861; framstående sångerska; den före-

gåendes dotter; erhöll sin första utbild-

ning af fadern, sedan af Fritz Arlberg;

redan 1882 uppträdde hon på konserter

i Stockholm och väckte mycken upp-

märksamhet; året därpå företog hon till-

sammans med sin lärare en konsertresa

i Sverige och Norge, hvarefter hon fort-

satte sin utbildning för Desirée Artöt i

Berlin; hon lät äfven i Berlin höra sig

offentligt och vann stort bifall. Till-

sammans med sin lärarinna och hennes
man sångaren Padilla företog hon 1885

en konsertresa bl. a. till Wien, Pest och

Prag. På hösten samma år uppträdde

hon åter i Stockholm och prisades nu
allmänt som en af Sveriges mest lofvan-

de sångerskor. Sina första stora triumfer

som dramatisk sångerska firade h®n
1886 i Petersburg. Sedan begaf hon sig

till Paris, där hon uppträdde på opera

comique (1887, samma afton 25. 5., som
huset brände ned); d. 20.6. sjöng hon på
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Drury Lane i London; i sept. s. å. var hon

åter i Stockholm, denna gång i sällskap

med Padilla, Marsick och Arditi. Efter

nya triumfer i Amsterdam och Haag
uppträdde hon 14. 12, 1887—midten af

jan. 1888 i Paris på théätre lyrique. På
Argentina-teatern i Rom sjöng hon på
en galaföreställning för konung Oskar

IL öfver Paris kom hon sedan till Lon-

don, där hon uppträdde på Coventgar-

denteatern och prisades nu som en af

tidens främsta förmågor. Sedan gick

färden till Wien, Berlin, Madrid, Baden,

Hamburg, Petersburg, Moskva; på sist-

nämnda plats firade hon särskildt ly-

sande triumfer. På sommaren 1889 in-

gick hon äktenskap med sin dåvarande

impressario professor Alfred Fischhof.

Samma år uppträdde hon åter i Prag,

sedan i Ziirich och året därpå gick fär-

den till Haag, Amsterdam, Wiesbaden,

Florens, Barcelona; vintern 1891—92 upp-

trädde hon i Paris; s. å. kom hon åter

till Stockholm och uppträdde sedan i

Köpenhamn, där hon bragte danskarna

i full beundran. Vintern 1893—94 firade

hon glänsande triumfer i Amerika. Ut-

ställningsåret 1897 var hon inbjuden att

medverka på en soaré hos kronprinsen i

Stockholm. Från 14. 9.—1. 10. gästade

hon sedan operan och uppträdde där

som Mignon, Violette, Rosina och Lak-

mé; 1902 sågs hon åter på Stockholms

opera, denna gång som Margareta, Julia,

Rosina och Carmen. Under de sista åren

har hon låtit höra sig bl. a. i Stockholm

på kgl. teatern 30. 9.-16. 10. 1905 och 1911

å ett par konserter i Mus. akad:s stora

sal samt nu senast hösten 1911. Vid detta

tillfälle utnämndes hon till svensk k.

hofsångerska. Af hennes roller må
utom ofvan omtalade på Stockholms kgl.

teater nämnas: I Petersburg Charlotte

i Massenets "Werther". Ophelia i Tho-

mas' "Hamlet"; i London Amina i

"Sömngångerskan", Zerlina i "Don Ju-

an", Cherubin i "Figaros bröllop"; i

Amerika jämte de nämnda Charlotte och

Cherubin: Baucis i Gounods "Philemon
o. Baucis", Nedda i "Pajazzo", Carmen
och Michaela i Bizets opera; i Monte
Carlo i Rubinsteins "Dämonen" och med
titelrollen i Meyerbeers "Dinorah". Af
andra äro särskildt anmärkningsvärda
Adalgisa i "Norma", Zerlina i "Fra Dia-

volo", Manon i Massenets opera. Som

Carmen har hon flerestädes firat synner-

ligen lysande triumfer bl. a. i Paris 1891

—92 och i Dresden 1909; vid det senare

tillfället utnämndes hon till kgl. sachsisk

kammarsångerska. Om hennes sång

skrifver en tysk facktidning följande:

"Fru S. A. har sedan lång tid tillbaka

eröfrat sig en framstående plats bland

dem som kultivera det italienska sång-

sättet. Hennes fält är bel cantosången,

speciellt koloraturen. En lysande sång-

konst låter hennes icke stora men bär-

kraftiga sopran framträda i det ypper-

sta ljus. Allt hos henne bär stämpeln

af en lätt och säker behärskning: ton-

ansatsen utan all möda, träffsäkerheten,

intonationens renhet, den mönstergilla

andningsekonomien, den förståndiga ut-

jämningen af hufvud- och bröstresonan-

sen. Konstnärinnan åstadkommer en

drill, som hon efter behag låter svälla

och aftaga, äfven en kedjedrill, som i

vår tid är nästan enastående. Hvad som
åtskiljer henne från åtskilliga tyska

medtäflarinnor är legatot, det underbara
förbindandet med hvarandra af särskil-

da toner. Bland hennes paradroller ut-

märker sig i dessa egenskaper särskildt

hennes Violetta. Därtill kommer en dra-

matisk förmåga af hög rang. Det be-

hagfulla, glada och älskvärda, under-

stödda af den mest graciösa yttre före-

teelse ligger också väl för henne. Den
som sett henne som Rosina skall kunna
vittna därom."

Arpa, harpa; arpa doppio (it.),

dubbelharpa.

Arpegg. = arpeggio.

Arpeggiato, arpeggio, i harpma-
nér, brutna ackord; arpeggiatura
(it.), en följd af brutna ackord.

Arpi, Oskar Adalrik; f. i Börstil,

Roslagen, 8. 2. 1824, t i Uppsala 25. 9. 1890;

sånganförare; blef student i Uppsala
1842 och fil. dr. 1854; adjunkt vid läro-

verket i Uppsala 1858; redan 1855 hade

han blifvit sånglärare vid samma skola.

A:s största berömmelse är som dirigent

af studentkårens allmänna sångföre-

ning, hvilken post han beklädde från

hösten 1852—våren 1871. Under denna
tid stod studentsången synnerligen högt,

och om än redan de föregående ledarna

(däribland Meyerberg och Josephson)

kraftigt bidragit att konstnärligt ut-

veckla den, var dock den sista slutliga
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fulländningen ett verk uteslutande af A.

Efter flera konsertresor inom landet å

1850- och 1860-talen, begaf han sig slut-

ligen med sina sångare på den långa

färden till Paris 1867, där den svenska

sången vann världspriset ej minst ge-

nom det mäktiga intryck Gunnar Wen-
nerbergs "Hör oss Svea" framkallade.

Sedan dess konserterade Arpi flerestädes

med sin kör, och hans anseende som Sve-

riges främste dirigent af manskvartetter

stod ogrumladt ända tills 1871, då man
började anmärka på sångföredragets

konstnärliga halt; troligen föranledde

denna kritik A:s hastiga afgång från

platsen. A. ägde en beundransvärd för-

måga att entusiasmera och tvingade

alla till intresse. "Sällan eller aldrig

har väl en svensk sånganförare ägt en

sådan magnetisk kraft i sin taktstaf

som A. Hvar och en, som stått under
dess magiska bann, skall nog af egen
erfarenhet intyga, att man befann sig i

ett tillstånd af hvad hypnotisören kallar

charme, d. ä. partiell viljelöshet, allt

ifrån det man hörde stämgaffelns klang

för att ange tonen och ända till dess

han knackade af alltsammans. Det var
icke blott en ovanlig teknisk dirigent-

talang, utan det var också andliga fak-

torer, som orsakade detta, framför allt

hans studentikosa, sympatiska person-

lighet och hans innerliga instinkt af

studentsångens nationella betydelse" (A.

Lindgren). A:s hufvudintresse låg åt

den nationella sången, som kunde väcka
fosterländsk hänförelse, och han dirigera-

de därför bäst de starka körerna med den
skarpa, elektriserande rytmen. Däremot
förstod han ej i lika hög grad att leda

de stämningsfulla konstnärligt djupare
körerna, som kräfde ett ingående speci-

fikt musikaliskt studium. Redan året ef-

ter, d. 30.10.1853, det A. öfvertagit all-

männa sången utbröts ett särskildt min-
dre musiksällskap O. D. ("Orphei drän-

gar"), som 1854 ställdes under Joseph-
sons ledning. De båda sällskapen utbil-

dade hvar på sitt sätt den svenska mans-
kvartetten till en fulländning, som den
sedan knappast kunnat nå: A. den foster-

ländska sången med den stora kören,

som kunde fylla de vida konsertsalarna,

Josephson den konstnärligt ädlare, mju-
kare sången, som visserligen ej passade
för stora jättesalar men så mycket mera

för den mindre konsertsalen, där sån-

gens rent musikaliska verkan kunde bli

hufvudsaken. Båda kompletterade hvar-

andra på ett sällsynt sätt, och båda stodo

därför som de ledande krafterna för ton-

konsten vid Sveriges första universitet

under Uppsala musiklifs stoltaste dagar
på 1850- och 60-talen. — Allm. sångföre-

ningen gaf under Arpis ledning 47 kon-

serter i Stockholm, Uppsala och Göte-

borg, däraf 24 för studentkårens bygg-
nadsfond, 8 för nödlidande landsändar,

3 för danskarna, 3 för sånganföraren,

de öfriga för diverse ändamål, såsom
Antigonefonden, Skarpskytteföreningen,

Domkyrkan m. m. Utom Parisfärden

1867 utgjordes studentkörens glanspunk-

ter af dess uppträdande vid jättekonser-

ten i expositionspalatset i Kungsträd-
gården 1866, då af hela kören, 1,063 per-

soner, 232 voro studenter, som under
Arpi fyllde halfva programmet, samt
slutligen vid Karl XII:s-stodens aftäck-

ning med följande fackeltåg 1868. — Min-
nesteckningar öfver A. skrefvos bl. a. af:

N. P. ödman (i Ungdoms- och resemin-

nen, 1881), A. Lindgren (i Mus. studier,

1896). Om sångarfärden 1867 se dessutom
Måns Månssons bok härom samt C. F.

Lundqvists Minnen o. anteckningar, 1908.

Uppsalasängens historia under Arpis tid

se: Edquist, Uppsalastudenternas sånger,

1874.

Arpio = arpeggio.

Arponetta, liten spets- eller trådharpa.

Arrangement (fr.), bearbetning för ett

eller flera instrument.

Arrangera, bearbeta.

Arrhén von Kapfelman, Erik Jakob,
f. i Västervik d. 21. 10. 1790, t 23. 5. 1851 i

Sthlm; kompositör o. musiklärare. A. be-

klädde större delen af sitt lif musiklära-

rebefattningen vid Karlbergs krigsaka-

demi. Mest bekant har han blifvit genom
sin sång: "Våren är kommen" till text

af C. F. Dahlgren, komponerad i början

af 1820-talet. Alla hans öfriga komposi-

tioner ha af eftervärlden förgätits. De
af honom tonsatta diktverken äro ej få,

och våra bibliotek bevara många arbe-

ten af honom såväl i tryck som hand-

skrift. De i kgl. bibi. i Stockholm för-

varade äro: Blommorna af Atterbom,

Sthlm 1820 (C. Miiller); Skandinavisk

folksång (Göthström & Magnusson);
Svensk folksång, Sthlm 1844 (C. A. West-
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berg); Sång tillägnad Karlbergs Krigs-

akademi (4-stämmig, C. Miiller); Sång ur

Mollbergs Epistlar med ack. för harpa

eller piano samt ett valdthorn (C. Miil-

ler); Sånger för en röst m. piano (G.

Runbom) ; Konung Karl XII:s fältmarsch

(för kör). Flera solosånger utkommo se-

dan på Hirschs förlag, där en del ännu
stå att få. Af större arbeten må näm-
nas: musik till Shakespears Macbeth
(part. i ms. i Mus. ak:s bibliotek); Lings

Arne, Heliga Birgitta, Engelbrekt, Lid-

ners Medea; dessutom en stor symfoni:

"Grekernas första seger vid Missolong-

hi", kyrkomusik m. m. Jämte vårsången

vunno på sin tid en ej ringa berömmelse
solosångerna: Konstnärens sista vallfart,

Floden, Kring blomsterkullar flyktig far

(trio) och Sånger till Tegnérs Frithiofs

saga. En minnestecknare (J. M. Rosén

i Sv. Musiktidn. 1882 nr 23) yttrar om
honom som person: "Ett original var A.,

och det af första ordningen, i grunden
godmodig, men talte icke sig själf eller

andra, och hörde till de naturer, som
förarga sig själfva, om ingen annan har

lust att göra det. Han lefde som en en-

störing."

Arrhenius, Jakob, f. 1642 i Linkö-

ping, t i Hembringe nära Uppsala 1725;

1677 akademisekreterare och adjunkt i

Uppsala, 1680 ak.-räntmästare och 1687

professor i historia; lämnade den 1716

och tillbragte återstoden af sitt lif i till-

bakadragenhet; mest känd genom sina

"Psalmeprofver" (1689 och 1691), hvarige-

nom han gjort sig välförtjänt om den
svenska psalmdiktningen; äfven i musi-

kaliskt hänseende äro de värda att min-
nas. I båda böckerna medtager han
flera melodier. I 1689 års uppl. 8, i 1691

års jämte de föregående åtta, som ånyo
aftryektes, dessutom 19 nya. Af dessa

senare är måhända den bekantaste: "Je-

sus är min vän den bäste", af Gustaf
Diiben, hämtad från "Odae sveticae" och

sedan i nuvarande psb. nr 8. Flera af

Arr:ii melodier upptogos oförändrade i

koralpsb. af 1697 och, sedan de under
1700-talet åtskilliga gånger förändrats, i

Hajffners koralbok af 1820. — Se i öfrigt:

Pr. Nodermann, Stud. i sv. hymnologi
och T. Norlind, Sv. kyrkosångb. fr. 1500-

o. 1600-talet (Kult o. konst 1906). — A.

tillhörde en släkt, som på 1500-talet in-

kommit från Bajern; den hette ur-

sprungligen Kapfelman och innehade i

Tyskland adlig värdighet; en gren af

denna ätt förkortade namnet Arrhenius
till Arrhén och kallade sig sedan Arr-

hén von Kapfelman; ur denna släktgren

framgick den ofvannämnde kompositö-

ren med detta namn.
Arsis (gr.), uppslag; slag uppåt vid

takterande; se t h e s i s.

Articolazione (it.), tydligt uttal.

Artikulation, tydligt textuttal i före-

ning med musikalisk klanggifning; in-

om sångkonsten är a. förmågan att låta

texten bli klangfullt och ädelt sjungen

samt på samma gång tydligt framträ-

dande utan bistafvelser eller biljud. I

öfverförd bemärkelse har ordet a. äfven

blifvit användt om instrumentalmusik,

där dock den melodiska a. mera hör

hemma under fraseringskonsten.

Artist, konstnär.

1. Artöt, Alexandre Joseph, f.

25. L 1815 i Briissel, t 20.7.1845; elev af

R. och A. Kreutzer vid Paris' konserva-

torium; framstående violinist; företog

konsertresor öfverallt i Europa och Ame-
rika; skref äfven kompositioner för vio-

lin: konserter, fantasier, variationsverk;

stråkkvartetter, pianokvintett m. m.
2. Desirée A., f. 21.7.1835 i Paris,

t 3. 4. 1907 i Wien, sångerska (mezzo-

sopran); elev af Viardot-Garcia 1855—57;

engagerades vid stora operan i Paris

1858; sjöng sedan flerstädes i Europa
(Sthlm 1877, 83,) och blef särskildt högt

uppburen af tyskarna, där hon firade

sina största triumfer i Berlin; bodde 1884

—89 i Berlin, sedan i Paris; har utbildat

flera berömda sångerskor, däribland

äfven svenskor. — Lola A., se P a-

dilla.
Arvesen, Arve, f. 12. 9. 1869 på Saga-

tun vid Hamar; framstående norsk violi-

nist; elev af G. Bohm i Kristiania, 1885

af konserv, i Leipzig (Brodsky); stude-

rade sedan i Paris (Marsick) och Briissel

(Ysaye); 1895 anställdes han i Helsing-

fors och året efter i Åbo som konsert-

mästare; 1900 samma syssla i Bergen
och 1905 i Kristiania; har med framgång
konserterat i Norge, Sverige, Finland,

Danmark m. fl. länder.

Arvidsson, T r u 1 s, f . 1646, t 1706 i Vä-
stervik; utgaf en skrift: "De idiomata

originali hebrseo, adscripta adlatus lite-

ris italicis vocum lectura"; han sökte
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här med musiknoter utmärka judiska

melodisättningar till psaltarens psalmer.

Aschan, G. A., f. i Motala 7.2.1864, t

1907 i För. Staterna; reste till Amerika

1882 och vistades först i Hartford och

Portland, hvarefter han begaf sig till

Lindsborg, Kans., där han vid Bethany

College idkade studier i fyra års tid. A.

var en af svenskarna i Chicago högt

uppburen sångledare.

Aschenbrenner, Christian Hein-
rich, f. 29.12.1654 i Altstettin, t 13.12.

1732 i Jena; 1668 elev af J. Theile i Mer-

seburg och A. A. Schmelzer i Wien; ka-

pellmästare i Zeitz 1695—1713 och 1713—

1719 i Merseburg; utgaf i tryck flera

kammarsonater, suiter m. m. I Uppsala

bibi. finnes ett kantat: "Die Seele Christi

heilige mich" f. 4 vokalstämmor och 4

instrument (V. M. 47: 14).

Asenjo se Barbieri.
Asien. Musiken är här i allmänhet af

kulturell art med föga framträdande pri-

mitiva drag. Endast i norr hos de sibi-

riska folken i nordöstra delen kan ännu
genuina primitiva melodier uppspåras.

Rörande den öfriga delen kunna vi in-

dela den i grupper allt efter de fram-

trädande allmänna kulturerna: 1. Den
kinesiskt-japanska med Korea och större

delen af östra Bortre Indien med öfver-

vägande pentatonik (i Japan afledd pen-

tatonik af mollkaraktär; se p e n t a t o-

n i k). Till denna grupp hör äfven delar

af övärlden. 2. Indiska med västra Bort-

re Indien (sannolikt äfven Java) med
högt utbildad musik såväl vokal som in-

strumental samt äfven musikteori. 3.

Persisk-arabiska gruppen af öfvervä-

gande kulturell karaktär delvis hvilan-

de på äldre arabisk musikkultur. 4. Sy-

riska, omfattande Syriska öknen, Pale-

stina med Mindre Asien hvilande på del-

vis äldre traditioner, hvilka ej ännu
blifvit nöjaktigt utredda; delar af den-

na uråldriga musikkultur torde åter-

finnas inom judiska och armeniska mu-
siken. Såvidt vi få grunda några på-

ståenden på det redan förefintliga veten-

skapliga materialet torde Asien vara
den europeiska kulturens och musikteo-

riens vagga. Den grekiska torde i detta

fallet ha fått mycket från babylonierna

och dessa åter mycket från de forna

ariska folken i Mindre Asien, Persien

och Indien. Ur denna grund ha sedan

två system uppstått hvar för sig med
fullt utbildade musikteorier: åt öster det

indiska och väster det grekiska. Det

tillkommer en senare forskning att här

draga fram de gemensamma dragen mel-

lan båda dessa teorier och så gifva en

grundform af det musikteoretiska sy-

stem, hvarpå kulturmusiken hvilar.

Askergren, Peter, f . 1767, t i Stock-

holm 17. 2. 1818; altviolinist i hofkapellet

från 1787 till sin död; var äfven pianist

och informationsmästare vid konserva-

toriet; organist först i Katarina sedan i

Adolf Fredriks kyrka. A. komponerade
dels sånger, hvilka trycktes af Åhlström

i Skaldestycken satta i musik, dels piano-

saker, hvaraf en förlades så sent som på
1800-talet: "Sexton variationer öfver en

svensk nationalmelodi."

Aspiration, utandning; felaktigt in-

skjutande af tonen h vid sjungandet af

långa vokaler (t. ex. le-he-he-he-da).

Ass. =: assai.

Ass = A
I?.

Assai, nog, mycket.

Assar. Se O 1 s s o n-A s s a r.

Ass dur (fr. la bémol majeur, eng. a

flat major), tonart med 4 f i förteck-

ning, nämligen för h, e, a, och d (f moll

parallell-tonart).

Ass moll, tonart med sju b; motsvarar

närmast giss moll; är mindre bruklig.

Associerad ledamot af Musikaliska

akademien; se Akademi.
Assoluto, obundet.

Assonans, klanglikhet.

Astorga, E m a n u e 1 e d', f . 11. 12..

1681 i Palermo, t 21.8.1736 i Böhmen;
under 1700-talet mycket omtyckt kompo-

sitör, om hvilken man endast vet föga

med visshet; var i början af 1700-talet i

Spanien, där han understöddes af famil-

jen Orsini; skref 1709 pastoralen Dafne;

var 1712 i Wien; synes äfven ha besökt

England; af sin samtid var han mest

känd för sina duetter och solosånger af

äkta italienskt välljud; troligen är det

dessa glödande kärlekssånger, hvilka

gifvit anledning till ryktena om hans

romantiska vandringar; till vår tid har

hans namn kommit så godt som endast

genom hans kyrkliga komposition: Sta-

bat mäter. Uppsala bibi. äger i handskr.:

"Xon é sol. Cantata con flauto."

A-sträng, andra strängen på violinen,

första på altviolinen och violoncellen,
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tredje på kontrabasen; på violinen kal-

las a-strängen äfven alt.

A suo arbitrio, a suo commodo
(it.), efter behag.

A suo luogo (it.). Se L o c o.

A. t. = a tempo.

A tempo, i takt, i förutvarande tids-

mått, om förut ett långsammare el. has-

tigare tidsmått ägt rum.

Athalia, Racines berömda tragedi; kö-

rerna i denna ha fått musik af en mängd
tonsättare, bland hvilka må nämnas:
Moreau Paris 1640, J. P. A. Schulz Leip-

zig 1785, Gossee Paris 1791, Boieldieu Pa-

ris 1836, Mendelssohn Leipzig 1840; af

svenska kompositörer har Uttini försökt

sig på ämnet, och tragedien uppfördes

med denna musik å Bollhusteatern 1776

—78; stycket återupptogs på kgl. teatern

1792, denna gång med musik af Vogler,

A tre, a tre mani, (it.), å t r o i s

mains (fr.), trehändigt.

Att. = attacca.

Attaeca (it.), utan afbrott vidare; a.

subito il seguente (it.), omedel-

bart utan afbrott.

Att bedja Gud, han själf,
psalm 258; Haeffner hänvisas till mel. 31.

Att dig, o Gud! mitt offer
bära, psalm 418; Haeffner 418; mel.

komp. af Erik Gabriel von Rosén.

Attenhofer, K a r 1, f . 5. 5. 1837 i Wettin-
gen, Schweiz; berömd kompositör af

manskvartetter; efter studier vid Leip-

zigs konservatorium, blef han 1859 sång-

lärare i Aargau; sedan dirigent för flera

manskvartetter i Ziirich; 1879 organist

och musikdirektör vid Augustinerkyr-
kan i Ziirich; äfven lärare i sång vid
musikskolan; universitetet kallade ho-

nom till hedersdoktor; utgaf 1882 en
"Liederbuch f. Männergesang"; skref

dessutom solosång vid piano, sånger för

blandad kör, mässor, violinetyder m. m.
Atto, akt i ett teaterstycke.

Attore, aktör.

Attrup, Carl, f. 4.3.1848 i Köpen-
hamn, t därst. 5. 10. 1892; organist vid

Frederiks Kirke i Kphn 1871, Vor Frei-

sers Kirke 1874; s. å. lärare vid blind-

institutet; har gjort sig känd som duk-
tig orgelspelare genom talrika kyrko-
konserter; skref en orgelskola, preludier,

sånger vid pf. m. m.
Attwood, Thomas, f. 23. 11. 1765 i

London, f 24.3.1838 på sitt landtgods

Cheyne Walk, Chelsea; studerade 1783

—

84 i Neapel, sedan i Wien hos Mozart;
fr. o. m. 1787 bodde han i England, där
han 1795 blef organist i Paulskyrkan,
1821 vid konung Georg IV:s privatka-

pell och 1836 vid kgl. vokalkapellet;

skref flera goda arbeten dels för scenen
dels för kyrkan.

A t y s, opera i tre akter med text af

Quinault samt musik af Lully (Paris

1676) och Piccinni (Paris 1780; texten

omarbetad af Marmontel); den senares

opera synes närmast ha varit en om-
arbetning af den förres; i svensk öfver-

sättning af A. F. Risteli (musiken läm-

pad till svenska orden af L. S. Lalin)

uppfördes operan 1784 och fann 22 upp-
föranden intill år 1801.

Aubade (fr.), a 1 b a d a (it.), morgon-
musik; jfr serenad, aftonmusik.

Auber, Daniel F r a n c o i s, f . 29. 1.

1782 i Caen, Normandie, t i Paris 12. 5.

1871; berömd operakompositör; skref re-

dan tidigt små solosånger; fadern, en för-

mögen köpman, lät honom utbilda sig

till handelsman i England, dock utan
att han visade någon håg härför; som
dramatisk kompositör uppträdde A. re-

dan 1811; företog sedan allvarliga mu-
sikstudier för Cherubini och skref se-

dan ytterligare en mängd operor, af

hvilka dock först "Muraren" (Le ma-
Qon) 1825 slog fullständigt igenom; A.

står sedan som hufvudrepresentant för

den komiska operan i Frankrike; är

också afgjordt fransk i hela sin stil; det

försök han en gång gjort (i "La neige")

att ansluta sig till Rossini och den ita-

lienska koloratursången, misslyckades,

och han blef sedan trogen sig själf;

1828 följde hans mest bekanta opera
"Den stumma från Portici" (La Muette
de Portici); näst denna har operan "Fra
Diavolo" (1830) blifvit mest populär. De
i Sverige uppförda operorna af A. äro:

"Ambassadrisen" (Sthlm f. ggn 1846),

"Bräma o. Bajaderen" (1863), "Concerten

på hofvet" (1834), "Fra Diavolo" (1833),

"Hin ondes andel" (1844), "Kronjuveler-
na" (1845), "Muraren" (1834), "Sirenen"

(1846), "Snöfallet" (1825), "Den stumma"
(1836), "Den svarta Dominon" (1845), "Le
Lac des Fees" (1845). Mus. ak:s bibi.

förvarar dessutom operorna: La Bergére
chatelaine; Emma, ou La promesse im-

prudente; Gustave, ou Le Bal masqué
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(ämnet till denna är: Gustaf III:s död).

De flesta af Aubers operor ha Scribe till

textförfattare. "Aldrig har någon så

som Auber varit herre öfver motivet:

ej den utförliga melodien, utan den me-
lodiska miniatyrbilden, som koncentre-

ras till dess minsta omfång. Dessa mo-
tiver aflösa hvarandra i lätta vändnin-

gar, och deras former variera i det

oändliga. Men kompositörens stora och

sällsynta konst består i deras klara och

smakfulla gruppering, de lyckligt valda

sambanden och förmågan att dana
hvarje stycke till ett välproportione-

radt helt, som aldrig är för långt, al-

drig för kort. A. är glädjens profet i

den musikaliska världen, spridandet af

lefnadslust hans mission" (Bauck i Mus.
ak:s handl. 1873).

Aubert, Theodor Edvard Adolf d', f.

i Braunschweig 24. 10. 1813, t i Stock-

holm 1872; framstående violinist; an-

ställd som violinist i hofkapellet i

Stockholm 1.7.1844; blef andre konsert-

mästare 1.1.1861 och förste 1.7.1864; lä-

rare i violinspelning vid konservatoriet

fr. o. m. 1864, LMA 1849; deltog i Mazer-
ska kvartettsällskapet på 1850- och 60-

talet och gaf år 1853 tillsammans med
A. Berens, Lindroth, Mollenhauer flera

synnerligen omtyckta kvartettsoaréer i

De la Croix' mindre salong; var helt

säkert på sin tid Sveriges skickligaste

violinist. Bland kompositioner må näm-
nas en Hyllningspolonäs af 1860. — Gift

med Ebba Bergström.

Aubry, Pierre, f . 14. 2. 1874 i Paris,

t 1911; framstående musikhistorisk för-

fattare hufvudsakligen inom medelti-

dens musik; professor i orientaliska

språk; skref bl. a. "Mélanges de musi-
cologie critique I—IV", 1900—03; "Essais

de musicologie comparée I, II", 1903—05;

"Les plus anciens textes de musique in-

strumentale au moyen-åge", 1907. A:s
sätt att tyda de medeltida koralnot-

tecknen stod som hans egendom, ända
tills I. B. Beck i Strassburg påstod sig

vara uppfinnare af detsamma. Frågan
om de medeltida koralnoternas tidsvalör

är emellertid ej definitivt löst hvarken
genom Aubry-Beeks teori eller genom
P. Wagners (se härom: koralnot).
Au ehevalet (fr.), stråken skall föras

nära stallet.

Audace (fr.), djärf, käck.

Audiencier, se M i c h e 1 i.

1. Audran, M a r i u s Pierre, f. 26.

9. 1816 i Aix, Provence, t 9. 1. 1887 i Mar-
seille; sångare, elev af Arnaud och Pa-
ris' konserv.; blef efter att ha uppträdt

i Briissel, Lyon m. fl. städer förste tenor

vid opera comique i Paris; blef samti-

digt solist vid konservatoriekonserter-

na; 1852—61 företog han konsertresor,

hvilka afslutades i Marseille, där han
1863 blef sånglärare och direktör för

konservatoriet. Som kompositör upp-
trädde han med några mindre betydan-

de sånger.

2. E d m o n d A., den förres son, f. 11.

4. 1842 i Lyon, t 17. 8. 1901 i Tierce-

ville; operettkompositör; kapellmästare

i Marseille; sedan 1877 boende i Paris;

skref jämte 37 operor o. operetter en
mässa, ett oratorium m. m.; hans ope-

retter ha vunnit ett visst anseende äf-

ven utanför Frankrike.

Auer, Leopold, f. 7. 6. 1845 i Vesz-

prém i Ungern; betydande violinvir-

tuos; elev af Joachim; 1863 konsertmä-
stare i Diisseldorf, 1866 detsamma i

Hamburg; sedan 1868 soloviolinist hos

kejsaren af Ryssland och violinprofes-

sor vid konserv, i Petersburg; 1895 upp-
höjd i adelsstånd och 1903 (tit.) "stats-

råd".

Aufschneiter, Benedikt Anton,
1695—1730 kapellmästare vid domkyrkan
i Passau; af hans kompositioner äger

Uppsala bibi.: "Concors discordia" 1695

(sonater för stråkinstr.) samt dessutom
flera handskrifna instrumentala verk.

Aufzug (t.), akt i ett teaterstycke.

Augener & Co, musikfirma i London;
grundad 1853 af Georg Augener, i bör-

jan blott som filial af Peters' förlag i

Leipzig; själfständigt 1867; är jämte
Novello Englands främsta musikförlag;

har utgifvit flera präktiga upplagor af

klassikerna (reviderade af E. Pauer);

utger sedan 1871 tidskriften: Monthly
musical Eecord.

Augerer, Gottfried, f. 3.2.1851 i

Waldsee, Wiirtemberg; berömd komposi-

tör af manskvartetter, direktör för mu-
sikakademien i Ziirich, dirigent för

flera manskörer; skrifvit ballader för

manskörer: "Sigurds Brautfahrt", "Des
Geigers Heimkehr", "Der Königbote"
m. fl.
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Augmentatio (lat.), förlängning af ett

fugatema; äfven andra kontrapunktiska

bildningar.

Augusti, Lovisa Sofia, f. Salomo-

ni, t 25. 6. 1790; förste aktris och hofsån-

gerska vid kgl. operan i Stockholm 1773

—90; var en af sin tids allra främsta

sångerskor; vann anseende framför allt

som Eurydice i "Orpheus", Kärleken i

"Adonis" och Astrild i "Silviae"; hon var

länge fru Olins främsta medtäflarinna

om publikens gunst och lyckades till

sist t. o. m. öfverglänsa henne; A. blef

hofsångerska; LMA 1780; då hon upp-

trädde i Amphion stod följande strof

om henne i tidningen:

"Hvad mildhet, ömhet och behag,

Uti din klara stämma röjes!

Hvar ton med konstens regler höjes

Och trotsar Orphei luteslag.

Olympen vid din blick förnöjes

Och till en tystnad nederböjes

Vid ljudet af ditt andedrag."

A. var gift med F. B. A. (redan innan

hon uppträdde på scenen), hvilken 1773

—87 tillhörde hofkapellet som violinist.

Augustinus, A u r e 1 i u s, f. 13. 11. 354

i Tagaste i Numidien, t 28. 8. 430 som
biskop i Hippo; kyrkofader; af hans
skrifter erhålla vi en utmärkt öfversikt

af tonkonstens ställning på hans tid;

skref "De musica libri VI", som afhand-

lar rytmen. Se: H. Abert, Die Musik-
anschauung des Mittelalters, s. 69 ff.; K.

Schmidt, De musicis scriptoribus Ro-
manis.

1. Aulin, Tor Bernhard Wilhelm, f. i

Stockholm 10.9.1866; violinist, dirigent

och kompositör; elev af konservatoriet

1877—83 (C. J. Lindborg) och af Sauret

och Scharwenka i Berlin 1884—86; violi-

nist i Dram. teaterns orkester 1881, i

Sveasalens 1888 och i hofkapellet som
konsertmästare 1889; grundade 1887

Aulinska kvartetten; sin verksamhet
som orkesterledare begynte han 1900,

då han startade Svenska Musikerföre-
ningens populära orkesterkonserter;

1902 stiftades Stockholms konsertföre-

ning med A. som dirigent. Våren 1909

anställdes A. i Göteborg som dirigent för

orkesterföreningen därstädes; var dess-

förinnan sedan 1907 dirigent för Dram.
teaterns orkester; s. å. utnämndes A.

äfven till dirigent för Sydsvenska fil-

harmoniska föreningens orkester. I Gö-

teborg har A. utöfvat en nitisk verk-

samhet i svenska tonkonstens tjänst

och särskildt verkat för bekantgörandet
af sådana svenska mästare som Ber-

wald och Norman. A:s arbete har all-

tid präglats af initiativrikedom och

kraft, en gedigenhet i utarbetandet af

detaljerna, ett utomordentligt sinne för

de fina nyanserna, sinne för proportio-

nerna och helhetsverkan. A. har dels

ensam dels med sin kvartett konserte-

rat i Sverige, Norge, Danmark, Ryss-

land, Tyskland m. fl. länder. Af hans
kompositioner ha särskildt de tre vio-

linkonserterna vunnit erkännande, dess-

utom kunna nämnas en piano- och vio-

linsonat, sånger vid p. samt 2- och 4-

händiga pianosaker. Slutligen märkas
några violintranskriptioner af sånger
af Sjögren, smärre violinstycken med p.

m. m.
Aulinska kvartetten grundad

af A. jan. 1887 har med rätta blifvit be-

römd som Sveriges bästa kvartettsäll-

skap och äfven i utlandet erhållit lof-

ord. De första medlemmarna voro: A.,

Edvin Sjöberg, Berndt Carlsson och
Axel Bergström. I början af 1890-talet

adjungerade man en pianist; som sådan
fungerade först åtskilliga, däribland
fru Ida Åqvist, men fr. o. m. år 1905 har
Vilhelm Stenhammar varit deras stän-

dige pianist; E. Sjöberg ersattes af C.

Sandquist i 2. fiolen. Den nuvarande
kvartetten (1912) består förutom ledaren

och Stenhammar af: G. Molander, R.

Claesson och S. Blomquist. A. kvartet-

ten har konserterat flerstädes i Norden
och Tyskland. Af repertoaren må först

nämnas dess verksamhet för bekantgö-
randet af svenska kvartettkompositörer

som Berwald, Norman, V. Stenhammar
och E. Sjögren, sedan mästarna Beetho-
ven. Brahms, Tschaikowsky, César
Franck, Dvorak, Sgambati, Sinding,
Glass, d'Albert, Weingartner, Paul Juon
m. fl. Sällskapet kunde i jan. 1912 fira

sitt 25-årsjubileum och fick då mottaga
hyllningar från när och fjärran.

2. Laura Valborg A., f. 9. 1. 1860 i

Gefle; pianist och kompositör; syster

till den föregående; elev af konservato-

riet i Stockholm 1877—82; ägnade sig

sedan åt musikalisk lärarinneverksam-
het, tills hon 1885 blef Jenny Linds-sti-

pendiat; A. studerade nu först instru-
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mentation sex veckors tid för Gade, se-

dan två år i Paris för Godard och delvis

J. Massenet, hvarjämte hon fick piano-

lektioner efter Théodore Ritters metod.

Vid återkomsten till Sverige återtog

hon verksamheten som lärarinna i pia-

nospel och musikteori. A, har uppträdt

dels som pianist dels som kompositör.

Bland hennes kompositioner må näm-
nas: Ballad för baryton, kör och ork.,

två stråkkvartetter (en utg. af Mus.

konstför.), en orkestersuite, en pianoso-

nat och mindre pianostycken, sånger

med p., körer a capella. Julhymn för

blandad kör med orgel, tre damkörer m.

p., för hvilka hon vid kvinnoutställnin-

gen i Köpenhamn 1895 erhöll ett pris af

200 kronor. A. har ofta låtit höra sig

offentligt.

Auletes (gr.), flöjtblåsare.

Aulos (gr.), flöjt.

A una corda (it.), på en sträng; med
pianopedal.

Au sillet (fr.), stråken bör föras öfver

gripbrädet.

Australien. Musiken är här ännu
mycket litet undersökt. Att döma af

Lumholz' beskrifning skulle dpn i öf-

vervägande grad vara recitativisk af

föga instrumental karaktär. I övärlden

omkring är den äfven mestadels vo-

kal. Af instrumenten framträder speci-

ellt musseltrumpeten antingen med ett

vanligt hål till blåsöppning eller med
modernare metallmunstycke till anblås-

ningen. Dans och musik stå äfven i

nära förbindelse med hvarandra.
Autentisk, äkta, själfständig; namn

på en hufvudtonart, hvaraf de andra

härledas; motsats: p 1 a g a 1, sido- eller

afledd tonart.

Autodidakt, en genom själfstudium

utbildad.

Automat, själfspelande instrument.

Autor (fr.), författare, komponist.

Ave (lat.), 'Var hälsad'; begynnelsen

på en vid katolska gudstjänsten sjun-

gen bön till den heliga jungfrun.

Avec accompagnement (fr.), med be-

ledsagelse; med ackompagnement.
Avison, Charles, f. 1710 i Newcastle

on Tyne, t 9.5.1770; elev af Fr. Gemini-

ani; sedan 1736 organist i sin födelse-

stad; komponerade en konsert för piano,

stråkkvartetter m. m.; blef särskildt be-

kant genom sin bok om det musikaliska

uttrycket ("An essay on musical expres-

sion" 1752), hvilken bok i tysk öfver-

sättning af 1775 finnes i Mus. ak:s bib-

liotek.

A vista (it.), från bladet.

A voce solo, blott för en röst.

Axel och Valborg, Oehlenschlä-

gers berömda tragedi, uppfördes i

svensk öfversättning af J. Dillner med
ouverture, entreakter och melodram af

C. Braun å kgl. teatern i Stockholm

1829; år 1856 återupptogs den å Mindre
teatern med overture och entreakter af

J. E. Gille. Å Göteborgs teater 1877: 11

gånger.

Azevedo, Alexis Jakob, f. 18. 3.

1813 i Bordeaux, t 21.12.1875; musik-

skriftställare; hufvudsakligen bekant

genom sin Rossinibiografi: "Rossini, sa

vie et ses oeuvres", 1865.

Azione sacra (it.), andligt musikdra-

ma, oratorium.

B.

B (fr. si b é m o 1, eng. b flat), den
elfte tonen i vår kromatiska skala, eller

den med ett hälft tonsteg sänkta tonen
h. Enharmoniskt förväxlas den med
aiss. Då man begynte med bokstafsbe-

teckning, tog man de första 7 bokstäf-

verna att beteckna de 7 tonerna i grund-
skalan. I den första tonarten, under
medeltiden den doriska, kom b att bli

sjätte tonen, men för att slippa få ton-

förbindelsen på tre hela tonsteg (trito-

nus) från f räknadt, sänkte man ofta

den doriska skalans sjätte ton utan att

förändra dess namn: b. På så sätt kom
skalan att ha ett lägre och ett högre

liggande b; för att skilja dem tecknade

man dem olika; det lägre fick heta 'det

mjuka b' (b-moll) och tecknades rundt

(J7), det högre (på grund af tritonus,

som klingade 'hård') 'det hårda b' (b-

dur) och tecknades kvadratiskt (fj). Den
doriska skalan fick således följande ut-

seende: defgabtjC. Då man på
1840-talet fick stiltyper, hade dessa tec-
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kens ursprungliga betydelse gått förlo-

rad, och man tecknade därför det hårda

b som l^, hvaraf snart namnet h upp-

stod. Emellertid har England bibehållit

den gamla benämningen 'b-moll' (b m i-

n o r för b och 'b-dur' (b major) för h.

Frankrike, som ej upptagit bokstafsbe-

teckningen utan fasthållit solfabeteck-

ningen, har undgått denna inkonsekvens

(si !? och si
Sf
=b och h). De försök man

i slutet af 1700-talet i Tyskland gjorde

för att fä bort h, kröntes ej med seger.

B. = basso, bas. I England betecknar

B. äfven 'Bachelor', t. ex. Mus. B.= Mu-
sicae Baccalaureus, musikkandidat.

Babbini, Mat te o, f. 19.2.1754 i Bo-

logna, t därst. 22. 9. 1816, framstående te-

norsångare; sjöng företrädesvis i Ber-

lin (efter 1780), men äfven i Petersburg,

Wien (1785), London och Paris.

Baborak, baboracka, böhmisk natio-

naldans.

Bach. Berömd musikersläkt från Thii-

ringen. De förnämsta platserna, där

medlemmarna af familjen lefvat och

verkat, äro: Erfurt, Arnstadt, Eisenach
och Weimar. I de tre förstnämnda stä-

derna afhöllos i allmänhet släktmötena
under 1700-talet. Om familjens stamträd
ha flera studier företagits företrädesvis

af Bitter och Spitta. Kedan 1845 hade
Kowaczynski i Leipiger Zeitung offent-

liggjort en genealogisk öfverblick. Släk-

ten låter följa sig från 1500-talets midt
till 1800-talets midt, således ungefär 300

år. De flesta musikerna anträffas under
tiden 1650—1750.

Hans B. (1) var bonde i Wechmar och

flyttade sedan till Ungern. Om honom
veta vi ej, om han haft några musikin-

tressen. Hans son V e i t (2) var bagare
och mjölnare, och Seb. B. förtäljer, att

han höll mycket af musiken. Af dennes
barn blef Hans (3) den förste musi-

kern, som hade konsten till lefvebröd.

Han var en äkta gammal sångarenatur,

glad och munter, sorglös och hjärtegod,

omtyckt af alla och farande vidt omkring
i thiiringska landet spridande glädje och

munterhet, hvar han kom. Tre af hans
söner valde musiken till lefnadsbana.

Den äldste Johannes (4) blef stads-

musikant i Erfurt. Han var därjämte
organist och synes således ha varit den
förste kyrkomusikern inom släkten.

Hans söner stannade till stor del kvar
i Erfurt som stadsmusikanter och ännu
långt efter sedan Erfurtergrenen för-

svunnit, kallades stadsmusikanterna i

Erfurt "Bachar". Hans sonson J o h a n n

Bernhard (15) steg så högt inom de

musikaliska graderna, att han blef orga-

nist och kammarmusiker hos hertigen

af Sachsen-Eisenach i Weimar. Äf-

ven äro en del koralbearbetningar af

honom kända, "Johannesgrenen" af

släkten B. utslocknade vid 1700-talet8

midt. Hans B:s yngste son Hein-
rich (5) började som stadsmusikant i

Erfurt tillsammans med sin broder Jo-

hannes. Orgelintresset framträdde dock
mera hos honom än hos brodern. Som
barn vandrade han från stad till stad i

Thiiringen för att få höra de främsta

Familjen Bach.

1. Hans Bach i Wechmar c. 1561.

2. Veit Bach, t 1619.

3. Hans B. »Spelmannen», t 1626.

4. Johannes, Erfurt

1604—73.

13. Joh.
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organisterna och på så sätt tillägna sig

en god orgelstil. 1641 blef han organist

i Arnstadt, där han stannade till sin

död aktad som en framstående orgelspe-

lare. Uppsala bibi. förvarar en kompo-
sition ("Ach dass ich Wasser genug
hatte") af honom. Två hans söner J o-

hann Christoph (16) och J o h a n n
M i c h a e 1 (19) blefvo båda berömda
organister. Den senares dotter M a-

ria Barbara (20) blef 17. 10. 1707

Sebastian B:s första hustru. Med Johann
Christophs son Johann Nicolaus
(17), äfven organist (vid Jena universi-

tet), utslocknade denna grens musikalis-

ka traditioner (1753). En annan af Hans
B:s söner var Christoph (6). Från
honom härstammade Sebastian. Han
var liksom sina två förutnämnda brö-

der stadsmusikant och kvarblef i denna
ställning till sin död. Han hade tjänst

omväxlande i Weimar, Erfurt och Arn-
stadt. Flera af hans söner blefvo stads-

musikanter. En af dem Georg Chri-
stoph var först kantor i Meiningen,
sedan (c. 1688) i Schweinfurt. Dennes
son Johann Valentin blef stads-

musikant i Meiningen och sonsonen, J o-

hann Lorenz (27), organist i Lahm i

Franken. De båda andra i vår genealo-

giska öfversikt nämnda sönerna till

Christoph, Johann Christoph (8)

och Johann Ambrosius (9), voro

tvillingar och lika hvarandra såväl till

utseende som karaktär. Den förre blef

hofmusiker i Schwartzburg-Arnstadt; den
senare var först stadsmusikant i Erfurt

(violinist), sedan hofmusiker i Eisenach
från 1671 till sin död. Af hans åtta

barn blef Johann Christoph (10)

organist i Ohrdruff, sedan han i Erfurt
af Pachelbel fått en grundlig utbild-

ning. En kortare tid var Sebastian bo-

ende hos denne sin broder, dock utan att

han fick några nämnvärda impulser till

fortsatta orgelstudier af brodern själf.

Att Joh. Christ. var en gedigen orgel-

spelare torde framgå af broderns vitt-

nesbörd om honom.
Johann Sebastian B. (11) var

yngste sonen till ofvannämnde Johann
Ambrosius och föddes d. 21. 3. 1685 i Ei-

senach. Hans första uppfostran blef ledd

af fadern. Sina första intryck af orgel-

musikens höghet erhöll han af den dä i

Eisenach boende Johann Christoph B.

(16). Inom släkten låg såväl traditioner

från de många stadsmusikanterna, hvil-

ka hufvudsakligen trakterat fiolen, som
från de likaledes ej så få organisterna.

Seb. hade således två musikerbanor att

välja på, om han ville bli släktens tra-

ditioner trogen, å ena sidan stadsmusi-

kantens med fiolen som hufvudinstru-

ment, å andra sidan kyrkomusikerns
med orgeln som hufvudinstrument. Han
valde den senare riktningen och utbil-

dade sig med allvar som organist. Hem-
met upplöstes emellertid tidigt, och re-

dan vid 9 års ålder stod Seb. moderlös
och året efter äfven faderlös. Han kom
nu till sin broder i Ohrdruff. Orgelspe-

let blef där bedrifvet med största nog-

grannhet dock så pedantiskt, att Seb.

snarare hölls tillbaka i utvecklingen än
främjades. Ett exempel på, huru sträng

brodern kunde vara, omtalas: Ett band
orgelmusik af Pachelbel, Froberger,

Kerl m. fl. ville den yngre brodern gär-

na studera, men Joh. Christoph nekade
bestämdt att utlämna boken. Seb. smög
sig då nattetid till att afskrifva alla

kompositionerna. Efter många nätters

arbete, utan annan belysning än mån-
skenet, var arbetet färdigt, men nu blef

allt upptäckt, och hela hans afskrift

blef honom nu obarmhärtigt frånryckt.

Äfven i ett annat hänseende var Seb:s

ställning hos brodern mindre god. Joh.

Christoph fick efter hand talrik familj,

och Seb. betraktades då ej längre med
blida ögon. Vid 15 års ålder (1700) an-

ställdes han därför som korgosse i Liine-

burg. Hans präktiga sopranröst för-

lorade sig dock snart, och nu måste Seb.

helt och hållet ägna sig åt orgel- och

pianostudier. Ej långt från Liineburg

låg Hamburg och hit vandrade B. ofta

för att få höra dåtidens berömde orgel-

mästare Joh. Ad. Eeincken. Ett annat
tillfälle till musikstudier kunde B. få i

Celle, Liineburgerhertigens residens-

stad. Här fanns ett präktigt hofkapell

bestående af franska instrumentister,

och B. kunde således nu få lära känna
den franska stilen. Orgelspelet lärde

han sig efter bästa förmåga med Eein-

cken som förebild, men i Celle hörde

han violinspelet och bildade sig så godt

det sig göra lät efter de franska musi-

kernas föredöme på detta instrument.

Han hade också redan 1703 nått så långt
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på detta instrument, att han samma år

kunde anställas som violinist i Weimar.

Ett år efter (1704) blef han dock organist

i Arnstadt, således i samma stad, som
hans släkting Heinrich B. (5) varit an-

ställd som organist. Seb:s ställning blef

här bättre än någonsin förut, och han
hade rikligt tillfälle att spela sitt älsk-

lingsinstrument. Orgeln var nyuppsatt

och ansågs mycket god. Här begynte

också B. skrifva sina första mera mogna
kompositioner. Eedan i Liineburg kom-
ponerade han en samling fugor (1704);

dessa voro dock mera osjälfständiga

ungdomsarbeten. I Arnstadt skref han
för orgeln: 3 orgelfugor (A-moll, G-dur

och E-dur), 17 koralvariationer, 2 orgel-

fantasier i G-dur, två preludier med fu-

gor och en orgelkonsert i C-dur; dess-

utom en sonat för klaver, två capriccio

och en påskkantat. B. hade säkerligen

stannat länge i Arnstadt, om ej en yttre

tillfällighet hade gifvit honom andra
tankar. 1705 fick han en månads orlof

för att göra en resa till Liibeck och höra

Buxtehudes aftonkonserter, hvilka dä
just voro mycket ansedda. Buxtehude
stod då som sin samtids främsta orgel-

mästare, och det var därför lättförklar-

ligt, om B. glömde allt blott för att få

åter och åter höra Mariakyrkans sköna
orgel. Först efter tre månader åter-

vände han till Arnstadt, och nu fick han
en skarp tillrättavisning för sin långa

frånvaro. Därför trifdes han ej mera i

staden, och med glädje mottog han 1707

en organistbefattning i Miihlhausen ef-

ter Georg Ahle. Musikförhållandena
voro här större, och orgelkonsten hade
gamla höga traditioner allt sedan 1500-

talet (Joh. Eccard, Joh. Rud. Ahle och

Joh. Georg Ahle). Dock hade pietismen

begynt göra sig märkbar i staden,

och B. hade att kämpa en hård strid för

att få den högre orgelkonsten erkänd
vid gudstjänsten. Han sökte därför efter

en ny plats, och en sådan fann han re-

dan 1708 i Weimar. På sommaren flyt-

tade han dit med sin hustru och släk-

ting Maria Barbara, med hvilken han
ingått äktenskap året innan d. 17. 10.

Hertig Ernst Wilhelm af Weimar var
en allvarlig man med stor kärlek till

kyrkomusiken, och kallelsen till hof-

organist hos honom var för B. af stor

betydelse. Hertigens stora intresse för

orgelmusiken var en ständig sporre för

B. att göra sitt bästa, och Weimartiden
1708—1717 utgör gifvetvis höjdpunkten
såväl inom det rent virtuosa spelet som
inom orgelkompositionsområdet. Som
virtuos firade han sina största triumfer

1717 i Dresden, då han spelade i kurfur-

stens närvaro, och allmänt prisades som
sin tids främste. Fransmannen Louis

Marcliand, som vid samma tillfälle skul-

le visa sin förmåga, hade rest sin väg
för att undgå att jämföras med B. Från
Weimar hade han många tillfällen att

göra konstresor i såväl Nord- som Syd-

tyskland och höra sin samtids bästa mu-
sik. 1717 kallades han till kapellmästare

hos fursten Leopold af Anhalt-Köthen.

Med kapellet stod det ej så väl till i

Köthen, men fursten var mycket musi-

kaliskt intresserad och spelade flera in-

strument. Bach fick sålunda nu tillfälle

att skrifva kammarmusik i st. f. orgel-

kompositioner. Det uppstod ett mycket
godt förhållande mellan fursten och

hans kapellmästare, och B. fick åtfölja

på nästan alla furstens resor. På så sätt

ökades B:s kännedom om samtidens mu-
sik, och han lärde sålunda känna ej blott

kyrkomusiken utan äfven den samtida
operamusiken och italienska stilen. Des-

sa hans musikaliska erfarenheter kom-
mo hans kompositioner ej blott för kam-
marmusik utan äfven för orgel till godo.

År 1720 drabbades B. af ett hårdt slag, i

det att hans hustru dog, under det han
var borta på en resa i furstens sällskap.

Af barnen i detta äktenskap blefvo sär-

skildt sönerna Wilhelm Friedemann
(23), Carl Philip Emanuel (25) och Jo-

hann Gottfried Bernhard (26) berömda
musiker. B. ingick redan 3. 12. 1721 nytt

äktenskap med Anna Magdalena Wiil-

ken, dotter till hoftrumpetaren Johann
Caspar W. från Weissenfels. I detta

andra äktenskap hade han 13 barn, af

hvilka endast två öfverlefde honom: Jo-

hann Christoph Friedrich (22) och Jo-

hann Christian (21). Mellan första och

andra äktenskapet infaller B:s besök i

Hamburg, där hans konst beundrades ej

minst af den gamle Reincken. B. be-

gynte nu också att längta bort från de

relativt små musikaliska förhållandena

i Köthen. Också bidrog hertigens gifter-

mål med en prinsessa, som saknade allt

musikaliskt intresse, att i någon mån
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minska hertigens smak för musikutöf-

ning. B. sökte därför Thomaskantoratet

i Leipzig efter Kuhnau och erhöll också

platsen. Den 31. 5. 1723 installerades han

högtidligt i sitt ämbete. Kantorsbefatt-

ningen vid Thomaskyrkan och -skolan i

Leipzig var af gammalt en högt ansedd

plats, till hvilken man alltid sökt er-

hålla de bästa krafter. Till befattnin-

gen hörde dels musikundervisningen i

skolan (sång och instrumentspel; härtill

kom äfven latinska språket, hvarifrån

B. längre fram erhöll befrielse) dels le-

dandet af skolkören i Thomas- och Nico-

laikyrkan dels slutligen komponerandet

af kantater vid gudstjänsten. Till dessa

arbeten kom sedan ledandet af smärre

musiksällskap ("collegia musica") i sta-

den. Af alla dessa arbeten var gifvet-

vis gudstjänsten om söndagen i kyrkor-

na den mest ansträngande för honom så-

väl som dirigent och kompositör. Före

'tron' sjöngs alltid ett större kantat för

solo, kör och orkester, i regel enkom
komponeradt för tillfället. B. efterläm-

nade 5 fullständiga årgångar kantater,

alla stora med soli och körer jämte or-

kesterackompagnement. Tyvärr ha en

del af dessa förstörts, så att vi endast

äga några årgångar. Jämte dessa kyr-

kokantater skref B. under Leipzigerti-

den 5 stora 'passioner', af hvilka dock

ej alla bevarats till vår tid. Johannes-

passionen uppfördes första gången 1724.

Det mest bekanta, som mer än alla an-

dra gifvit B. namnet 'den främste' är

Mattheuspassionen, uppförd 1729. Till

dessa kommer sedan juloratoriet 1734,

Magnificat 1723 och B-dursmässan 1732—

38. Under Leipzigertiden skrefvos såle-

des de flesta af B:s stora vokala kyrko-

kompositioner. B:s anseende i Leipzig

var synnerligen stort, och ingen musi-

ker, som besökte Leipzig, försummade
att låta höra sig hos mästaren. Efter

hand kommo mänga och läto utbilda sig

i orgelspel och komposition hos honom.
Af hans elever kunna särskildt nämnas:
Joh. Casp. Vogler, Joh. Tob. Krebs, H.

N. Gerber, Joh. Schneider, V. Ph. Kirn-

berger, J. F. Agricola, J. F. Doles. Som
B.-lärjungar kunna slutligen äfven näm-
nas sönerna, af hvilka de flesta af fa-

dern erhöllo en grundlig utbildning på
orgel. B:s anseende nådde äfven utan-

för Leipzig, och hvar han reste, beun-

drade man hans ypperliga orgelspel

samt framstående fria fantasier i poly-

fon stil. Då B:s son, C. Philip Emanuel,

blifvit anställd hos Fredrik den store,

kom fadern på besök till hofvet och hyl-

lades nu af konungen på ett glänsande

sätt. Trots dessa allmänna hedersbety-

gelser han allmänt fick mottaga, sakna-

des dock ej sträfvanden inom Thomas-
skolan i rakt motsatt riktning, hvilka

sökte motarbeta honom och hans sträf-

van att höja musiken i kyrkan och sko-

lan. Hans motståndare blef i detta hän-

seende Thomasskolans rektor, A. Erne-

sti, hvilken 1734 tillträdde sin plats.

Denne mans arbete mot B. har af efter-

världen hårdt klandrats, men historiskt

sedt kan måhända allt tämligen lätt

förklaras och behöfver ej tolkas ur rent

personliga grunder. Sedan gammalt in-

tog sång en viktig del i utbildningen

inom skolan och därför var en hel timme
om dagen anslagen till musiköfning.

Under hela 1600-talet skedde ingen för-

ändring häri, och skolsången kunde så-

ledes bli synnerligen god. Inemot år

1700 har vokalmusiken fått en viktig

hjälp i instrumentalmusiken, så att sto-

ra körverk med orkester kunde upp-

föras. Så begynner upplysningstidens

sträfvan att omlägga allt i praktisk

riktning, och musiken hörde då till det

"opraktiska", som först borde vika.

Dessa sträfvanden att minska öfningsti-

den i sång framträda allmänt på 1720-

talet. Att nyare tidens anda först 1734

med Ernesti nådde Leipzig, berodde dels

på de stolta musikaliska traditioner

Thomasskolan alltid haft dels på rek-

torns (J. M. Gesner) stora kärlek till

tonkonsten och personliga vänskap med
B. Med den nye rektorn blef det annor-

lunda, och Ernesti kunde blott peka på
den allmänna utvecklingen af skolun-

dervisningen, då han sträfvade att för-

minska sångöfningarna. B:s arbete för

skolmusiken gick således i viss mening
emot tidsandan, och därför är B:s död

den tidpunkt, då skolsångens stora tid

är slut. De nya skolornas lärjungar på
1760-talet kunde ej utföra B:s körverk,

och därför saknades alla möjligheter, för

att B:s stora arbeten skulle kunna lefva

kvar. Ur dessa historiska förutsättnin-

gar kan man således delvis förklara,

hvarför B:s kantater och passioner be-
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höfde ånyo "upptäckas" på 1820-talet. —
B:s syn var på sista tiden starkt försva-

gad och de sista åren var han nästan

alldeles blind. Den 28.7.1750 dog han.

B. öfverlefde de flesta af sina 21 barn.

Af barnen i första äktenskapet lefde 2

söner och 1 dotter och i andra 2 söner

och 2 döttrar. Den andra hustrun öfver-

lefde honom med 10 år och dog i djupa-

ste fattigdom som "fattighuskvinna"

1760.

B:s kompositioner kunna indelas i tre

grupper: orgel- och pianokompositioner-

na, kammarmusiken och körverken. In-

om den första gruppen finnes gifvetvis

de populäraste verken. Vi ha redan

nämnt, att de flesta af orgelkompositio-

nerna tillhöra Weimartiden (1708—1717).

De kunna delas i fugaartade, fria orgel-

kompositioner och koralbearbetningar.

Till det senare slaget höra i första hand
de i "Orgelbiichlein" upptagna korta

koralpreludierna, i hvilka psalmens me-

lodi ingår som den viktigaste bestånds-

delen. Till dessa förspel kunna sedan

läggas koralfantasierna, där i koralme-

lodien äro inflätade fria, på egna motiv

byggda, satser. Som öfvergång till de

fritt uppfunna orgelkompositionerna stå

hans preludier och toccater. Båda dessa,

jämte fugorna och fantasierna, räknas

till orgelkonsertstyckena. Preludierna

och toccaterna äro hos B., i likhet med
förhållandet hos 1600-talets mästare, fria

satser med en mängd passager, då och

då afbrutna af fullstämmiga, mäktiga
ackorder. Temat är i allmänhet kort

och ej polyfont genomfördt. Fugasat-

ser förekomma ej, likaså är kanonfor-

men utesluten. I motsats till denna fria

form står den mera slutna fugan eller

fantasien. Här behandlas stilen ka-

nonartadt med fugatema, som upptages
regelbundet i alla stämmorna och ge-

nomföres efter fugans alla konstregler.

I det stora hela är B. mindre fri i sin

fugabehandling än de närmaste föregån-

garna. Ofta sammanställes ett preludi-

um eller en toccata med en fuga. Af de

mest kända fugorna kunna nämnas de

i A-dur, C-moll, E-moll och F-moll ifrån

Weimartiden; vidare de innan Leipzi-

gertiden skrifna i A-moll, D-moll (Toc-

cata och fuga), G-dur (Preludium och
fuga) och C-dur. Under Leipzigertiden

tillkomma Preludierna med fugor i C-

dur, H-moll, E-moll och Ess-dur. Kla-

vérverken äro delvis skrifna i samma
stil som orgelarbetena; så t. ex. de

berömda 24 preludierna med fugor, som
bilda "Wohltemperiertes Klavier". Till

dessa sluta sig till en ytterligare serie 24

preludier med fugor (1744) och den un-

der sista åren påbegynta samlingen

"Kunst der Fuge". Vidare höra till

dessa toccaterna, fantasierna, inventio-

nerna m. m. En grupp för sig inom
klavérverken bilda suiterna (de engel-

ska och franska) och partiterna, bildade

efter franskt mönster som sammanställ-

ning af danser. Den franska suitsam-

lingen på 6 stycken suiter, skrifven i

Köthen 1722 för B:s andra hustru Anna
Magdalena, är den som står den gamla
suitformen närmast med danserna: Alle-

mande, Courante, Sarabande, Gigue i

kort hållna satser. Sedan följde engel-

ska samlingen, 6 suiter, äfven den skrif-

ven i Köthen. Här äro satserna mera
allmänt hållna och utförligare med ett

inledande preludium. Slutligen följde

under Leipzigertiden den sista samlin-

gen "Partiter", omfattande 6 suiter, alla

utförliga och med preludier i mera
sträng stil (se vidare: suite). — Kam-
marmusikverken tillhöra nästan alla Kö-
thentiden (1717—23). Hit kunna räknas
kammarsonaterna, violinkonserterna och

konserterna för soloinstrument med eller

utan ackompagnement af klaver. — Till

vokalverken höra först kantaterna, hvil-

ka kunna delas i de kortare hållna "and-

liga konserterna" och de "stora kantater-

na", båda byggda på bibeltexter, sam-

manställda till en enhet så, att körer, re-

citativ, arier, duetter m. m. kunna om-
växla med hvarandra (se vidare: k a n-

t a t). Slutligen höra hit de stora ora-

torieartade passionerna (se: passion)
och mässan.
Att närmare karaktärisera B:8 stil

kan vara svårt nog, då B. såsom univer-

sell mästare ej låter binda sig inom en

enda, strängt fasthållen, riktning. Inom
de stora körverken förenar han 1600-ta-

lets tyska stil af gedigen polyfon sätt-

ning med den italienska operans melodi-

rika, homofona. Inom orgeln har han
af Buxtehude lärt konsten att behärska
den polyfona stämföringen utan att bli

oklar och tröttande, af Pachelbel där-

emot den enklare stilen, som direkt ver-
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kar å sinnena genom sitt melodiösa be-

hag. B. är den gamla tidens man så till

vida, att han fullt behärskar den strän-

ga stilen och i sina fugor hellre håller

sig till den äldre tidens bundna kompo-
sitionsformer än sin samtids friare stil-

arter. Såsom sådan står B. som den store

afslutaren af en svunnen konstperiod,

fulländaren af den svunna polyfonare

stilen, den som fördjupar och förädlar

alla de stränga stilarterna. I ett an-

nat hänseende är han emellertid den nya
tidens man. Han älskar att afdela sina

tonverk i olika delar, som kunna stå

som motsatser till hvarandra; han söker

m å 1 a i toner, älskar schatteringar, och

låter alla motiv ej blott vara till för

sin egen skull, utan som led i en helhet,

alltid karaktäriserande och belysande.

Denna tydliga och klara gruppering

af motiv och motivbearbetningar är nå-

got väsentligt nytt, som B. lärt af ita-

lienarna och fransmännen. Melodiken
glömmer han aldrig, och rytmen är ge-

nomgående klar och tydlig, ofta lekande

och graciös. Slutligen försmår B. ej det

rent folkliga elementet och väljer ofta

folkmelodier till tema. Om vi således

häri skåda den nya tiden, är B. dock
i vida högre grad än sin store samtida
Handel af sin närmaste eftervärld be-

traktad som den gamla tidens man. En-
dast ett fåtal af 1700-talets yngre mä-
stare förstodo honom, men till dem, som
ej glömde honom, hörde sådana store

som Mozart och Beethoven.

Under andra hälften af 1700-talet är

B. ej känd mer än af ett fåtal, och i

början af 1800-talet talar man endast

undantagsvis om honom. En ny tid af

beundran och förståelse följde först ef-

ter 1829, då Mendelssohn i Berlin åter-

upptog Mattheuspassionen. 1830-talet är

Bachentusiasmens glanstid, då hans
verk upptogos öfver hela Europa. 1837

utgaf Peters' förlag en samlad upplaga
af hans instrumentala verk, och 1851

—

1900 redigerade Bachsällskapet hans
samtliga kompositioner. 1903 bildades

ett nytt Bachsällskap, som bl. a. in-

köpte B:s hus i Eisenach, grundade ett

B.-museum i samma stad och tid efter

annan afhöU Bachfester (Berlin 1901,

Leipzig 1904, Eisenach 1907, Chemnitz
1908, Eisenach 1911). Samma sällskap

utgaf äfven en B.-årsbok. Slutligen ha

B.-föreningar grundats i flera tyska stä-

der. Af B.-bilder har C. Seffners byst,

bildad efter mästarens kranium (1895),

särskildt vunnit erkännande. Af staty-

er märkas en i Eisenach och en i Leipzig

(nära Thomaskyrkan). Seffners första

byst finnes i Petersbiblioteket i Leipzig.

Till Norden har B:s konst kommit
jämförelsevis tidigt. Såväl Frigel som
Haeffner voro afgjorda Bachbeundrare,

och Geijer omtalar i sina bref från 1800-

talets första årtionde, att han med gläd-

je och beundran studerade B. Den egent-

liga, mera djupgående, förståelsen för

B:s konst begynner dock först sent på
1860- och 70-talet, då Leipziger konser-

vatoriets traditioner följas i Sveriges

hufvudstad.

Litteraturen öfver B. är synnerligen

stor. Max Schneider skref i andra årg.

af B.-årsboken en fullständig biblio-

grafi. Årg. 1907 innehöll äfven en te-

matisk förteckning af samtliga verk af

familjen B. Af biografier står den af

Ph. Spitta (första uppl. 1873—80 gifvet-

vis främst; därnäst kommer A. Schweit-

zers (orig. franskt 1905; utvidgad tysk

uppl, 1908); såsom tredje i ordningen

kan nämnas Bitters lefnadsteckning,

hvilken dock nu är något föråldrad.

Om Bach och orgeln skref fransmannen
A. Pirro en bok 1895, och en utförlig be-

rättelse om igenfinnandet af B:s stoft

författades af W. His 1896.

Af B:s söner vandrade högst få sam-
ma vägar som fadern. De flesta grepo

sig an med den nya homofona stilen, och

om något konsekvent fullföljande af

faderns lifsverk kan ej vara tal hos nå-

gon af dem. De mera berömda har man
brukat benämna efter deras vistelseort:

Wilhelm Friedemann (Halle-B.), Karl
Philip Emanuel (Berliner- eller Ham-
burger-B.), Johann Christoph Friedrich

(Biickeburger-B.), Johann Christian (en-

gelske B. [el. Milano-B.]).

Wilhelm Friedemann (23) för-

de ett oroligt lif och uppfyllde därför

ej de höga förväntningar fadern alltid

haft om honom. 1733—47 var han orga-

nist i Dresden, men sedan förde han ett

mycket kringflackande lif öfverallt i

Tyskland och dog förkommen i Berlin.

Af hans konserter, sonater, fantasier för

piano samt orgelkonserter ha flera

tryckts ånyo. Då W. F. erhöll i arf
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en stor del af faderns musikmanu-
skript, är det mycket hans skuld, att så

mycket gått förloradt. — J o h a n n

Gotfried Bernhard (26) var ej

heller en person med större arbetsmöj-

ligheter och innehade därför blott till-

fälliga organistbefattningar (Miihlhau-

sen 1735—36 och Sangerhausen 1737—38)

och dog redan vid 24 års ålder. — J o-

hann Christoph Friedrich (22)

studerade först till jurist men blef till

sist musiker äfven han, och dog som
kapellmästare i Biickeburg; var mycket
produktiv kompositör och har bl. a.

skrifvit tre oratorier till text af Herder,

dessutom flera kantater, pianosonater

m. m., alla dock ej synnerligen djupa ar-

beten. Hans son Friedrich Ernst
Wilhelm (24) var en dugande pianist

och organist samt lefde en tid i London
som mycket eftersökt lärare. Sedan 1789

bodde han i Berlin som drottningens

cembalist med titeln kapellmästare. En-

dast ett fåtal kompositioner ha kommit
till eftervärlden. F. E. W., som lefde i

Preussens hufvudstad vid den tidpunkt,

då Mendelssohn gaf B:s namn en ny
klang, blef föremål för en viss uppmärk-
samhet såsom sonson till den store mä-
staren. Han var emellertid en synnerli-

gen tillbakadragen man med stor blyg-

samhet dock öfverallt aktad som en

mycket solid musiker. — J o h a n n
Christian (21) blef en berömd opera-

kompositör dock ej af djupare läggning.

1760 blef han domkyrkoorganist i Milano
men flyttade redan två år därefter öfver

till London. Här kom han snart att ut-

göra medelpunkten i musiklifvet. Till-

sammans med K. Fr. Abel bragte han
till lif ett konsertföretag (Bach-Abel-

konserterna), som blef en viktig faktor

i Londons musiklif. Jämte operorna

skref han en mängd mycket belysande

instrumentala arbeten, däribland flera

symfonier, kammarmusik, konserter,

violinsonater och pianokompositioner.

Måhända äro dessa senare att anse som
hans bästa verk. I allmänhet äro de

grundligare och gedignare än operorna.

Hans stil var den pä hans tid gängse
Mannheimerskolans, och någon erinran

om faderns musik sökes förgäfves. —
Det berömdaste namnet af alla Seb. B:s

söner är Karl Philipp Emanuel

(25), f. 8.8.1714 i Weimar, f 14.12.1788

i Hamburg; studerade först juridik i

Frankfurt a. O. och åtnjöt ingen musi-

kalisk utbildning utöfver den fadern

själf gaf. 1738 blef han musiker hos

kronprinsen Fredrik sedermera Fr. den

store och upphöjdes vid hans tronbestig-

ning 1740 till värdigheten af kammar-
cembelist. Konungens stora intresse för

musik gjorde hans plats i början syn-

nerligen behaglig, men så småningom
blef den honom för trång. Den höge

fursten var som utöfvande musiker en

ren dilettant, och för B. blef denna mu-
sikaliska otillräcklighet en ständig källa

till förargelse. De följande krigen min-

skade också intresset för tonkonsten vid

hofvet och därmed äfven B:s lön. Han
lämnade därför Berlin 1767 och mottog i

st. platsen som kyrkomusikdirektör i

Hamburg (efter Teleman). Här kvar-

stannade han till sin död. B. är framför

allt kompositör för klaveret (210 solo-

stycken, 52 konserter, flera sonater m.

m.). För klavérspelets tekniska utbild-

ning har han varit af stor betydelse och

äfven utgifvit ett pä sin tid mycket
bekant klavérpedagogiskt arbete: "Ver-

such iiber die wahre Art, das Klavier

zu spielen" 1758—62 (nytryck 1906 af

Walter Niemann). B. har fått namnet
att vara "kännarnes och musikvänner-

nas" tonsättare och säkert är, att han
hörde till den mest spelte klavérkompo-

nisten på sin tid. Hans stil var elegant

och tacksam, relativt lätt att spela men
dock alltid verkningsfull, aldrig djup

eller grubblande. Faderns polyfona

skrifsätt använde han aldrig. Sonat-

formen har han i högst väsentlig mån
bidragit till att utforma. Någon nyda-

nare är han dock ej och skapare af nya
former allra minst. Han har upptagit

Mannheimerskolans skrifsätt och popu-

lariserat detta. Jämte klavérverken

skref han äfven en mängd sånger med
klavérackompagnement ("Oden und Lie-

der" 1758, 1764), äfven dessa i gängse stil-

riktningen (Berlincrkretsen med Rei-

chardt och dennes föregångare): "för-

tonade" dikter med minsta möjliga ac-

kompagnement. Slutligen komponerade
han äfven symfonier och kammarmusik
(stråkkvartetterna G-dur och F-dur af

1773).
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Bach (ej tillhörande den förutnämnda
familjen), 1. O 1 1 o, f. 9. 2. 1833 i Unterwal-

tersdorf vid Wien, f 3.7.1893 i Wien,
elev af Marx i Berlin och Hauptmann i

Leipzig, 1868 kapellmästare i Salzburg

och direktör för Mozarteum, 1880 kapell-

mästare vid Votivkyrkan i Wien; skref

flera operor (Die Liebesprobe 1867, Leo-

nore 1874 m. fl.), ett requiem, 4 symfo-
nier, ouverturen Elektra, kammarmusik,
körsånger, mässor m. m.

2. L e o n h a r d Emil B., f. 11. 3. 1849 i

Posen, t 15. 2. 1902 i London; berömd pia-

nist och musikpedagog; elev af Kullak,

Wiierst och Kiel; skref bl. a. operorna:

"Irmengarda" (London 1892—94) och
"Des Königs Garde" (Köln 1895).

Bacchins Senex, grekisk musikskrift-

ställare från 4. årh. e. Kr.; skref en
"Isagoge musicae", som förekommer hos
Meibom, Antiquse musicee auctores sep-

tem 1652 (se äfven Jan).

Backer-Gröndahl, Agathe Ursula,
f. 1.12.1847 i Holmestrand, t 6.6.1907 i

Kristiania; pianovirtuos och komposi-
tör; elev af O. Winter-Hjelm, H. Kjerulf
och M. Lindeman, 1866 af Kullak i Ber-

lin, 1867 af Biilow i Florens och 1873 af

F. Liszt; 1875 gift med O. A. Gröndahl;
konserterade med stor framgång 1871 i

Gewandhaus i Leipzig, sedan öfverallt i

Europas större konststäder. Till Stock-

holm kom hon bl. a. 1875. "I fru B.-G:s

spel ligger något mer än vanligt själ-

fullt, som starkt framträder i hennes
föredrag och mest karaktäristiskt visar

sig i återgifvandet af Schumann. Den
fina, poetiska doft, som är så naturligt

för henne att inlägga i föredraget, är af

en så obestridligt intressant och fängs-

lande art, att den aldrig underlåter att

utöfva den mest tilldragande kraft på
åhörarna. Hennes nobla, mjuka, fylliga

ton, som så vackert förenar sig med den
formfulländade tekniken och det själ-

fulla, varma och briljanta spelet, gör
henne till en kapacitet inom hela den
stora europeiska musikvärlden" (Sv.

Mus.-tidn. 1884). Hennes insats i Kristia-

nia musiklif har ej varit ringa. Som
kompositör har hon hufvudsakligen
gjort sig känd genom sina sånger vid
piano, af hvilka ett tiotal häften ut-

kommit. Bland dessa kunna nämnas:
"Til mit Hjsertes Dronning", "Al Verden
skal synge", serenaden "Laeg dig kun

ned", sångcykeln "Barnets Vaerdag"
("Mod Kvaeld", "Blaavejs", "Blomster-
sänkning", "Sof saa stille"). Hennes
sånger utmärka sig alla för vek, stäm-
ningsfull lyrik och stor melodirikedom.
Förutom sångerna har hon äfven skrif-

vit flera vackra pianostycken.

Backhaus, Wilhelm, f. 26. 3. 1884 i

Leipzig; pianist; elev af Leipzigs kon-
serv, och E. d'Albert; sedan 1900 företog
han konsertresor, som bl. a. förde ho-
nom till Stockholm; 1905 pianolärare vid
Royal College of Music i Manchester.
Backofen, Johann G. Heinrich,

f. 1768 i Durlach, f 1839 i Darmstadt;
harpvirtuos; spelade äfven klarinett,

flöjt, bassetthorn; 1802 kammarmusiker i

Gotha, 1811 i Darmstadt; företog flera

konsertresor; skref, jämte flera komposi-
tioner för sina instrument, en harpskola,
hvilken finnes öfversatt till svenska
(handskr. i Mus. ak:s bibi.).

Badarczewska, T h e k 1 a, f. 1838 i War-
schau, t därst. 1862; vida bekant ge-
nom sitt salongsstycke: "En jungfrus
bön" (La priére d'une vierge).

Baer, Abraham, f. 26. 12. 1832 i Fi-

lehne, Posen, t 6. 3. 1894 i Göteborg, där
han alltsedan 1854 var judisk kantor för
mosaiska förs.; hans främsta verk är en
stor samling af de judiska recitations-

melodierna: "Baal T'fillah öder der
praktische Vorbeter", Göteb. 1877 (två

uppl. en med, en utan ackomp.); arbetet
är mycket betydande och viktigt för be-

dömandet af äldre judisk recitativ sång;
se T. Xorlind, Språket o. musiken s. 24

—

27; B. komponerade äfven psalmer och
solosånger.

Bagatelle (fr.), kort, lätt musikstycke.
1. Bagge, Julius, f. i Tumba 2. 2.

1844, t i Södertälje 24.8.1890; student i

Uppsala 1863—74; öfvertog sedan Abr.
Hirschs musikhandel i Stockholm och
grundade 1877 ett eget musikförlag, som
1889 öfvergick på firman Gehrman &
Co.; sistnämnda år blef han kamrer vid
Mus. akad.; var äfven aktiv medlem af
Mazerska kvartettsällskapet. B. utöfva-

de en tämligen stor litterär musikför-
fattarverksamhet: 1870 öfversatte och
utgaf han Richters harmonilära; 1881

skref han i "Samlaren" om ursprunget
till Bellmansmelodierna; 1886 en "För-
teckning öfver L. Normans tonverk";
dessutom flera samlingar folkdanser:
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1879: "46 polskor från Östergötland";

1879, 80: "Svenska polskor från Got-

land"; 1880: "Upplandspolskor".

2. S e 1 m a r B., f. 30. 6. 1823 i Koburg,

t 17. 7. 1896 i Basel; musikskriftställare;

1851 kompositionslärare vid konservato-

riet i Wien; skref kritiska skrifter i

"Monatschrift f. Theater u. Musik" och

"Deutsche Musikzeitung"; ledde 1863—66

"Allgem. mus. Zeitung"; fr. o. m. 1868

direktör för allm. musikskolan i Basel;

skref jämte kompositioner (symfoni,

kammarmusik etc.) en del böcker om
Schumann och Weber samt sonatens

och symfoniens utveckling.

Baguettes (fr.), trumpinnar.

Baillot, P. M. Francois de Sales, f. 1. 10.

1771 i Passy vid Paris, t 15.9.1842 i

Paris; berömd violinvirtuos; 1791 vio-

linist vid Théätre Feydeau i Paris; 1795

lärare i violin vid konserv.; studerade

samtidigt musikteori för Cherubini; före-

tog därefter konsertresor genom Europa;

1821 förste violinist vid stora operan i

Paris och 1825 soloviolinist i kgl. kapel-

let; hans bästa verk är violinskolan

(L'art du violon 1834); redigerade äfven

en Méthode de violoncelle (tills. m. Le-

vasseur, Catel och Baudiot), som finnes i

svensk öfversättning (handskr. i Mus.

ak:s bibi.: "Violoncellskola, jämte un-

derrättelse om bas-ackompagnement");

komponerade äfven en del saker för vio-

lin: violinkonserter, variationer, sym-

foni, kapricer, nocturner, stråkkvartet-

ter, trios m. m.

Baini, G i u s e p p e, f . 21. 10. 1775 i Rom,

t 21.5.1844; ledare för påfliga musiken;

var en tämligen ensidig beundrare af

1500-talets konststil och sökte i alla sina

kompositioner troget efterbilda Palestri-

na; såsom högste chef för påfliga mu-
siken blef han af stor betydelse för re-

staurerandet af den katolska musiken i

gammal anda; hans främsta verk är

Palestrinabiografien (Memorie storico-

critiche della vita e delle opere di Giov.

Pierluigi da Palestrina 1828; öfversatt

till tyska af Kandler 1834).

Balakirew, Mily Alexejewitsch,
f. 2.1.1837 i Nischni Novgorod, t 30.5.

1910 i Petersburg; grundare och främste

man för "nyryska skolan"; förvärfvade

sig tidigt Glinkas vänskap och utpe-

kades af honom som efterföljaren inom
den nationella riktningen; de "ung-

ryska" tonsättarna Cui, Mussorgski,

Rimsky-Korssakow, Borodin samlade sig

om honom och tillsammans grundade de

"nyryska skolan", som i motsats till den

"internationelle" Tschaikowsky ville

skapa en rysk-nationell tonkonst på ny-

romantisk grund (Schumann-Berlioz) i

anslutning till den riktning Glinka och

Dargomyschski inslagit. B. grundade år

1862 en "fri musikskola"; 1867—70 ledde

han äfven kejserliga musiksällskapets

symfonikonserter; var 1883—95 direktör

för hofsångarkapellet; af hans kompo-
sitioner kunna nämnas: Musik till Kung
Lear (1858—61), symfoniska dikten "Ta-

mara", en symfoni i C-dur, flera ouver-

turer, pianosaker och sånger; utgaf

dessutom 1866 en samling ryska folk-

visor; denna bok har sedan blifvit mön-
stret för motsvarande samlingar af rysk

folkmusik.

Balalaika, ryskt nationalinstrument af

guitarrnatur; har trekantig korpus och

lång hals samt 2—3 strängar; omtalas

först mot slutet af 1600-talet.

Balancement (fr.), bäfvande, tremolo.

Balbätre, C 1 a u d e, f. 8.12.1729 i Di-

jon, t 9.4.1799 i Paris; orgelvirtuos; be-

gynte 1755, efter studier hos Rameau, i

Concert spirituel; 1760 organist vid No-

tre Dame; 1776 hoforganist; hans orgel-

föredrag under gudstjänsten väckte all-

tid stor uppmärksamhet; kunde trots sin

stora färdighet i orgelspel ej handtera

pedalen; utgaf en del pianokompositio-

ner.

B a 1 d e r, allegoriskt divertissement af

sång och dans i 1 akt; skrifven med an-

ledning af högtidligheterna vid konung
Karl XIV Johans kröning, texten af J.

D. Valerius och musiken af E. du Puy;
uppfördes å kgl. teatern i Stockholm

1819 samt spelades 11 gånger intill år

1822.

Balett, balletto (sp.), 1. En branlen

närstående dans från 1600-talet; ingår

äfven i suiten som dansstycke af mera
långsam karaktär. Litt.: T. Norlind,

Studier i sv. folklore s. 361 ff. och samma
förf:s Zur Geschichte d. Suite. — 2. En
efterbildning af den grekiska kördansen

med sång eller blott dans med instru-

mentalt ackompagnement brukades un-

der 1600-talet som inlägg i operor antin-

gen efteråt eller som mellanstycke (in-

termedium) med själfständigt innehåll
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oberoende af operans handling. Med
1600-talets franska opera (Lully) blef b.

särskild praktfull, och bibehöll denna
form inpå 1800-talet. — 3. Själfständigt

teaterstycke med företrädesvis mimisk
handling; dessa "dansoperor" äro äldre

än den första operan i Florens och ha
därför i någon mån påverkat denna. Dé
ha troligen framgått å ena sidan ur de

under renässansen återupptagna gamla
romerska pantomimerna, å andra sidan

ur medeltidens folkliga "maskspel". En
särskildt bekant sådan b. är den i Ver-

sailles 1581 uppförda "Ballet comique de

la Eoyne". Den franska nationella ope-

ran har allt sedan 1600-talet bibehållit

karaktären af ballettopera.

Ballabile (it.), dansmässigt (i operor);

beteckning för små dansepisoder.

Ballade (fr.), ballata (it.), dans, sång-

stycke, visa (se äfven folkvisa). Under
medeltiden betecknade b. en sång till

dans ofta af erotiskt innehåll (vårvisa);

namnet öfvergick så småningom till att

beteckna en episk folkvisa (romantisk
b.). På 1400-talet förekommer tämligen
allmänt en diktform med musik af

konstmässig gestalt, som får namnet b.

(Cancioneros musical). Den består af

två melodidelar, af hvilka den första en-

dast tages en gång i början, sedan föl-

jer andra delen 2 gånger, första 2 gån-
ger o. s. v. allt efter styckets längd. Tex-
ten är indelad i strofer, hvaraf första

strofen återtages på första melodidelen
som 5. 9. 13. 17. o. s. v. strof. Schemat blir

i sin kortaste form (1, 2 = första och an-

dra melodidelarna; bokstäfverna strofer

i texten):
1. 2. I 1. I.

b, c :|: d, a :|'
i sin ut-

förligare form:

I

1.
I

2.
I

I
3, |: b, c :|

1.1.
I

2.

d, a :|: e, f :|: g, a :|

''"'•

Denna balladform är särskildt vanlig i

Italien och Spanien.

Som musikterm uppstod namnet i sam-
band med musiken till Biirgers "ballad"
Leonore, under andra hälften af 1700-

talet. En mängd tonsättare försökte
skrifva musik till denna dikt, hvarvid
flera principer gjorde sig gällande: 1.

den episkt-beskrifvande med jämnlöpan-
de melodi genom alla verserna och ton-
målning i ackompagnementet (Zum-
steeg); denna princip konsekvent ge-
nomförd ledde till en kantatartad ton-

diktning med soli, kör och orkester; 2.

den folkvisartade med en melodi genom-
gående alla verserna och lika ackom-
pagnement (Reichardt, Zelter). Schubert
försökte ("Erlkönig") gå en medelväg
och bibehöll en enhetlig melodi, som
upprepades med få förändringar, hvar-
vid ackompagnementet fick karaktäri-

sera de olika skiftningarna i händelser.

Endast där större dramatisk spänning i

handlingen inträdde, upptog han nytt
motiv och ny ackompagnementsflgur.
Sin klassiska form erhöll b. genom J. J.

Loewe. Schumanns ballader visa en me-
ra senklassisk form, där den episka ron
öfvergått till halfdramatik. Sveriges
främste b.-kompositör Aug. Söderman
bibehåller den lugna berättande stilen

och lägger tonmålningen i ackompag-
nementet. Endast undantagsvis upp-
tar han kantatstilen med soli, kör och
orkester (Vallfarten till Kevlaar m. fl.).

Från att vara ett sångstycke öfvergår
b. hos Chopin att bli ett pianostycke
af tämligen allmän karaktär. — Om
sångb. se Ph. Spitta, Mus. Aufsätze,
1894.

Balladopera, en engelsk operaform
med engelska och skottska balladmelo-
dier; uppstod under 1700-talets som pro-

test mot de italienska operorna i Lon-
don. Den första af detta slag är J.

Gays "Beggar's Opera" 1727.

Ballo (it.), dans, dansmelodi; tempo
di b., i dansrörelse.

Balfe, M i c h a e 1 William, f. 15. 5.

1808 i Dublin, t 20. 10. 1870; engelsk kom-
positör; skref hufvudsakligen operor i

Rossinistil; begynte som sångare år
1827 i Rossinis "Barberaren"; som kom-
positör uppträdde han 1835 med operan
"Siege of Roche" på Drury Lane i Lon-
don; då denna gjorde stor lycka, fort-

satte han 1836 med en ny: "The Maid of

Artois"; jämte sin kompositionsverk-
samhet fortsatte han att uppträda som
sångare; 1837 följde operorna "Catherine
Grey" och "Joan of Are" och 1838: "Fal-
stafl"; han försökte sig sedan med ett

eget teaterföretag; då detta misslycka-
des, begaf han sig till Paris, där han på
Opera Comique uppförde en mängd ope-

ror; var sedan på resor flera år och upp-
förde operor i London, Berlin, Wien,
Petersburg m. fl. städer; fr. o. m. 1864

lefde han i tillbakadragenhet.
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Bandura, bandora, bandolon, bandola

(stafvas äfven med p), föregångare till

mandolinen; troligen af orientaliskt ur-

sprung; på 1400- och 1500-talet var b. ett

folkinstrument i Kyssland (kosackfol-

ken); rörande utseende och spelsätt

kommer instrumentet närmast mandoli-

nen; halsen slutade med en snäcka, å

hvilken 15 spelsträngar voro fastade;

jämte dessa hörde till instrumentet 14

hjälpsträngar. En del af strängarna

voro stämda unisont; spelsträngarna ha-

de stämningen i kvart och kvint: G, c,

d, g, c, d. Hjälpsträngarna voro stäm-

da: g, a, h, ciss, d, e.

Banjo, ett negerinstrument från För-

enta Staterna; finnes äfven i Afrika un-

der namnet bania; rund korpus och

lång hals med 5—9 strängar; knäppes

med fingrarna.

Banwart, Jakob, f. i Sigmaringen, t

som domkyrkokapellmästare i Konstanz

c. 1657; alla hans verk äro tryckta i

Konstanz; B. har fått äran att bli

svensk kompositör af en del forskare;

Fetis skrifver i Biogr. univ., att han var

född i Sverige; detta föres vidare af

Soubies i hans Hist. de la musique:

Etats scandinaves I, 15, där B. göres till

en svensk kompositör på Kristinas tid

"vraiment digne d'attention". Eitner ci-

terar ur en af B:s kompositioner titeln:

"Sigmaringen Suevus, Cathedral. Con-

stantienses musices prfefectus"; det är

tydligen detta "suevus" (från Schwaben)

som Fetis läst som "suecus". Med Sve-

rige har han personligen ej det ringaste

att skaffa; väl däremot hans verk, hvil-

ka varit kända här under 1600-talet;

Upps. bibi. äger hans "Missa unica" 1662

och Växiö läroverks bibi.: Teutsche mit

new componierten Stucken und Couran-

ten gemehrte kurzweilige Tafelmusik,

1652. — Om B. se för öfrigt: T. Norlind,

Vor 1700 gedruckte Musikalien in den

schwed. Bibi., Sammelb. d. Int. Mus.-

Ges. IX, 211.

Barberaren i Sevilla eller

Den fruktlösa försiktigheten. Le Bar-

bier de Séville, ou la Precaution inu-

tile. Il Barbiere di Siviglia, ovvero la

Precauzione inutile; den italienska öf-

versättningen af Beatimarchais franska

original af Sterbini; musik först af Pae-

siello (Petersburg 1776, Paris 1789); J. D.

Valerius verkställde en svensk öfver-

sättning af franska originalet och med
ofvannämnda musik uppfördes stycket

1797 och upplefde intill 1808: 17 repre-

sentationer; Rossinis mera berömda mu-
sik (Rom 1816) uppfördes å kgl. teatern

i B. Crusells öfversättning af italienska

texten för första gången d. 26. 10. 1825.

Barbi, Alice, f. 1862 i Modena; sop-

ransångerska; elev af Zamponi, Busi och

Vannucini; uppträdde 1882 i Milano och

företog sedan konsertresor i Österrike,

Tyskland, Ryssland, Frankrike och Dan-
mark och skördade öfverallt beröm för

sitt intelligenta och känsliga föredrag;

ingick 1897 äktenskap med baronen
Wolff-Stomersen; har äfven gjort sig

känd som diktarinna.

Barbieri, Francisco Asenjo, f.

3.8.1823 i Madrid; t därst. 17.2.1894; po-

pulär spansk operakompositör; hans

första opera för Madrid var "Gloria y
peluca" 1850; de följande åren skref han
nya, hvilka senare gjorde honom till

Spaniens populäraste musiker; inalles

komponerade han 77 operor; dessuom
författade han en del böcker om äldre

spansk musik; år 1868 blef han professor

i harmoni och musikhistoria vid konser-

vatoriet; skref äfven kyrkomusik.

Barbiton, b a r b i to s, ett gammalgre-
kiskt instrument af lyrakaraktär; Al-

kaeos' Sapphos, Anakreons älsklingsin-

strument.

Barcarole, venetianskt gondolstycke.

Bard, keltisk sångare; ursprungligen

skald och sångare på en gång nedsjönko

de tidigt till att bli musiker, hvilka ac-

kompagnerade en skalds sång; de för-

svunno tidigt från Frankrike men lefde

längre i England, där de företrädesvis i

Wales hade högt anseende, ända tills

detta land 1684 kom under engelsk sty-

relse; under 1700-talet, då intresset för

de gamla engelska folkvisorna var sär-

skildt stort, upptogs namnet b. ånyo så-

som allmän beteckning för skald. De
gammalnordiska (isländska) skalderna

synas ha haft en social ställning af

samma art som barderna.

Bardi, Giovanni dei Conti
Ver nio, f. 1534, t 1612; år 1592 påflig

kammarherre; samlade under sin tidi-

gare vistelse i Florens de konst- och

musikintresserade omkring sig; i B:s

krets diskuterades ifrigt det grekiska

dramat och möjligheterna för en för-
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nyelse af detta; lians musikaliska råd-

gifvare var härvid särskildt Vinc. Gali-

lei; ur denna B:s musikkrets utgick se-

dan den första operan (se Peri); B. var

själf musiker och skref en del 5-stäm-

miga madrigaler.

Barfod, Ludvig Harbo Göte
Birkedal, f. 27.5.1850 i Köpenhamn;
elev af Gebauer och konserv.; 1873 or-

ganist vid metodistkyrkan i Köpen-
hamn och 1877 i Frue Kirke i Svend-

borg; genomreste Sverige, Finland,

Ryssland och Tyskland ("Anckerstipen-

diat"); sedan 1905 lärare i musikteori

och orgel vid Mathison-Hansens musik-

konserv. B. har utgifvit flera pedago-

giska saker: sonater, pedalstudier, ka-

raktärsstycken, etyder samt skref en

fantasi för orgel (Dej lig er Jorden) och

en sorgmarsch; äfven musikkritiska

uppsatser.

Barglel, W o 1 d e m a r, f. 3. 10. 1828 i

Berlin, t 23. 2. 1897 därst.; elev af Haupt-
mann, Moscheles, Rietz och Gade vid

Leipzigs konservatorium; först lärare

vid Kölns konservatorium, sedan direk-

tör vid institutet "Maatschapij tot be-

vordering van toonkunst" i Rotterdam;
1874 professor i komposition vid kgl.

högskolan för musik i Berlin; B. var en

af de förnämsta efterföljarna af Men-
delssohn-Schumann; skref flera orke-

sterverk (ouverturer, symfonier), kam-
marmusik, pianoverk o. sånger vid piano.

Barnekow, Kristian, f . 28. 7. 1837 i

St. Sauveur i Pyrenéerna, född af dan-

ska föräldrar, hvilka redan 1839 åter-

vände till Köpenhamn; organist; 1871

—

87 var han ordförande i Sällskapet för

utgifvandet af dansk musik; 1895 ordf. i

musikföreningen; 1891 professor; utgaf
en koralbok i Grundtvigs anda (1871);

komponerade jämte kyrkomelodier en
pianotrio i Fiss-moll op. 1, pianokvar-

tett op. 12, stråkkvintett op. 20, violin-

sonat op. 23, pianosonat f. 4 h. op. 24,

Humoresker op. 3, orgelpreludier och
framför allt en mängd solosånger för

piano, manskvartetter, blandade körer,

kyrkliga körsånger m. m.
Barnett, John Francis, f . 16. 10.

1837 i London; i England högt ansedd
kompositör af Mendelssohns riktning;

elev af Leipzigs konservatorium 1857

—

60; skref en symfoni i E-dur, tvänne
ouverturer, stråkkvartetter, trior, kan-

tater, pianokonsert, flöjtkonsert och pia-

nostycken.

Barocco (it.), sällsamt, egendomligt.

Baron, Ernst G o 1 1 1 i e b, f. 17.2.

1696 i Breslau; t 12.4.1760 i Berlin; lut-

spelare; blef 1728 hoflutenist i Gotha,
1732 i Eisenach och 1734 theorbist hos

Fredrik II; har hufvudsakligen blifvit

bekant genom sin bok om lutans histo-

ria, värdefull genom de uppgifter, som
där gifvas om berömda lutfabrikörer och
lustspelare: "Historische, Theoretische

und Practische Untersuchung des Instru-

ments der Lauten", Niirnberg 1727. Mus.
ak:s bibliotek förvarar jämte denna bok
äfven en annan: "Abriss einer Abhand-
lung von der Melodie. Eine Materie der
Zeit", Berlin 1756.

Barre (fr.), taktstreck; b. d e 1 u t h,

lutgrepp.

Barre, se L a b a r r e.

Barth, 1. K a r 1 H e i n r i c h, f. 12. 7.

1847 i Pillau i Preussen; berömd piano-

spelare; elev af Biilow 1862—64, Bronsart
och Tausig; 1868 lärare vid Sterns kon-

serv, i Berlin, 1871 vid kgl. högskolan
därst.; har utbildat flera framstående
pianospelare, däribland äfven svenskar
(Rich. Andersson, V. Stenhammar);
komponerade bl. a. en violinsonat i D-
dur. — 2. R i c h a r d, f. 5. 6. 1850 i Gross-

wangleben, Sachsen; violinspelare; då
han i sin ungdom skadade vänster hand,

lärde han spela med fiolen i höger
hand; elev af Joachim; dirigent för

filharmoniska konserterna i sångakade-
mien i Hamburg; ledde dessutom en tid

de förenade manskvartetterna därst.;

sedan 1908 direktör för konserv, i Ham-
burg.

Bartholdy, Conrad J o h a n, f. 12. 3.

1853 å Frijsenborg; t 6.12.1904 i Köpen-
hamn; student 1872 vid Aarhus skola;

elev af Gebauer (teori) och Neupert
(piano); 1883 kantor vid Mattheuskyr-
kan; har äfven verkat som sånglärare

och dirigent för flera stora sångförenin-

gar; var en af dirigenterna vid Nord.

musikfesten 1897; har sedan 1876 fram-
trädt med en mängd kompositioner, de

flesta solosånger vid piano, duetter

("Tanzlied"), blandade körer men äf-

ven pianostycken och orkesterverk (en

ouverture och operorna "Loreley" och
"Dyveke"). B. har äfven verkat som
skriftställare.
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Baryton, b a r i t o n o (it.), mellan te-

nor och bas, med tonomfånget B-f (eller

G-g); denna stämma var fordon mindre

viktig, emedan man föredrog att skrifva

för de mera bestämda stämmorna bas

eller tenor; i våra dagar har tenorstäm-

man ej samma fägring som förr, och

därför har b. blifvit det viktigaste man-

liga stämregistret; i en modern opera

sjunges gärna den manliga hufvudper-

sonens parti af en b.-röst. — Som mu-
sikinstrument betecknar b. ett instru-

ment af violoncellons storlek och form

med underliggande klangsträngar. In-

strumentet, som under 1700-talet var

mycket omtyckt, hette i Italien Viola

di Bordone e. Bordone. Stämningen var:

H, E, A, d, g, h, e.

Bas, basso, djupa hufvudrösten; om-

fång F-d el. e; vid piano djupa stäm-

man; äfven beteckning för kontrabas.

I öfverförd bemärkelse brukas ordet äf-

ven som beteckning för basförande in-

strument, speciellt kontrabasen. Besiff-

rad b. brukas om en basstämma, som
förbindes med en melodi, där mellan-

stämmorna skola ifyllas efter den inter-

vallbeteckning i siffror, som finnes öf-

ver b.-stämman (se a c k o m p a g n e-

m e n t).

Baselt, Fritz, f. 26. 5. 1863 i Öls,

Schlesien; dirigent i Frankf. a. M.; har

komponerat flera manskvartetter, sån-

ger, operetter m. m.

Bassani, 1. Giovanni, var 1585 sån-

gare; 1595 konsertmästare vid S. Marco
i Venedig; skref instrumentala (fanta-

sier 1585, ricercate, passaggie 1585) och

vokala verk (motetter, madrigaler 1591).

2. Giovanni Battista B., f. c.

1657 i Padua, t 1.10.1716 i Bergamo; ka-

pellmästare i Ferrara; skref bl. a. "Bal-

letti, Concerti, Gigue e Sarabande" 1677,

violinsonater, solokantater, kantater;

Corellis lärare.

Basse chiffrée (fr.), besiffrad bas, ge-

neralbas.

Basse-contre (fr.), den djupare bas-

stämman.

Basse de violen (fr.), basfiol,

Basse double (fr.), särskildt stor bas-

violin.

Bassetthorn, corne di bassetto
(it.), en särskildt stor klarinett af mjuk,
fyllig ton, stämd i f; omfånget F—g.

B. uppfanns i Passau c. 1770; förbättra-

des af Th. Lotz i Pressburg c. 1782, Mo-
zart använder i sitt requiem två b; hos

kompositörerna i början på 1800-talet är

instrumentet ej så sällsynt; Mendels-

sohn är en af de sista, som skrifvit för b,

Basse contrainte, ett i ett stycke stän-

digt återkommande bastema (tvungen

bas),

Basse d'harmonie, kontrafagott,

Basso (ottava), en oktav djupare;

b. profundo, djup bas; b. r i p i e n o,

bas som nödvändigt tillhör ackompagne-
mentet; b, obligat o, melodiförande

bas.

Basse taille, baryton.

Basso continuo, se Generalbas,
Basso ostinato, bas som ständigt upp-

repas blott som formel.

Basson (fr.), bassone (it.), fagott;

en orgelstämma.

Bastien och Bastienne, sång-

spel i en akt, ungdomsarbete af Mozart

(1768); franska originaltexten är en pa-

rodi på Kousseaus "Devin du village";

stycket har uppförts i Stockholm, första

ggn 1893 (med fru Sterky, M, Strandberg

och Brag); återupptogs 1906,

Basun, trombone (it,), posaune (t.);

bleckblåsinstrument, som framgått när-

mast ur romarnas buccina; i början på
1500-talet förekommer det som fullt ut-

bildad dragbasun; ventilsystemet har ej

haft så stor betydelse; omfånget B—

c

(kromatiskt) är det för tenorb, vanli-

ga; altbasunen har omfånget A— ess. Di-

skant- och basb, äro numera ej bruk-

liga instrument. Inom orgeln är b, den

största och starkaste tungstämman, 16

el. 32 fot i pedalen (8 fot i manualen).

Bataille (fr.), krigsmålning i toner.

Batka, K i c h a r d, f. 14, 12, 1868 i

Prag; musikskriftställare; var intill år

1908 musikrecensent i flera tidningar i

Prag; sedan i Wien; skref bl, a, "Ge-

schichte der Musik in Böhmen" 1906»

"Allgem, Geschichte d. Musik" 1908; ut-

gaf äfven "Denkmäler deutscher Ton-
kunst aus Böhmen".
Bäton (fr.), staf, paustecken.

Båton de mesure (fr.), taktpinne.

Battaille, Charles A m a b 1 e, f. 30.

9,1822 i Nantes, f 2.5,1872; bassångare;
1848—57 anställd vid opera comique i

Paris; 1851 lärare i sång vid konserva-
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toriet; utgaf en sångskola: "De Tenseig-

nement du chant" I, 1861; II, 1863.

Battement, battimento (it.), en

gammal ornamental figur liknande mor-

denten.

Battke, Max, f. 15.9.1863 i SchifEuss,

Ostpreussen; 1891 lärare vid Sterns kon-

serv, i Berlin, sedan i Konserv, des We-
stens; äfven dirigent vid flera sångföre-

ningar; skref en del läroböcker i sång:

"Elementarlehre der Musik" 1898, "Pri-

ma vista, eine Methode, vom Blått zu

singen" 1900, "Erziehung des Tonsinnes"

1905, "Singebiichlein" 1907; äfven kom-
positioner (sånger, körer och pianostyc-

ken).

Battnta, taktslag, takt.

BanchierI, A d r i a n o, f . c. 1565 i Bo-

logna, t 1634; betydande orgelvirtuos på
sin tid; organist i Bologna, grundade en

akademi "Accademia dé floridi" därst.;

skref flera skrifter om orgeln: "Conclu-

sioni del suono d'organo", 1591; "L'orga-

no suonarino 1605 m. fl.; dessutom mu-
sikteoretiska arbeten: "Cartella musi-

cale nel canto figurato fermo e contra-

punto" m. fl.; skref äfven en del operor,

hvilka dock mera ha madrigalernas ka-

raktär; komponerade dessutom kyrko-

musik.

Baack, Carl Wilhelm, f. i Göte-

borg 13.12.1808; t i Stockholm 8.10.1877;

musiklitterär författare, kompositör;

först organist i Göteborg, sedan piano-

lärare i Stockholm; 1842 musikreferent

i Aftonbladet (— u —), 1859 i Nya Dag-
ligt Allehanda och 1871 i Dagens Nyhe-
ter; dessutom medredaktör i Ny tidning

för musik 1853—57; lärare i musikhisto-

ria vid konservatoriet från 1858. Tyngd-
punkten af B:s musikaliska verksamhet
ligger inom det musikkritiska området,

knappast inom det musikhistoriska samt
ej heller inom det rent kompositoriska
gebietet. — Af utgifna skrifter kunna
nämnas: Modulationslära, Handbok i

musikens historia (1862, 67, 88), Musika-
liskt reallexikon (1871), Musiklära I, II

(1864, 72). En del af hans tidningsupp-
satser samlades och utgåfvos i bokform
1868: "Musik och teater". Aftonbladet
tryckte hans själfbiografi 1878. Af hans
kompositioner, hvilka företrädesvis ut-

göra lättare pianomusik, utgaf Mus.
konstföreningen en stråkkvartett i G-
dur. Jämte egna kompositioner arran-

gerade han en stor mängd sång- och or-

kestermusik (de flesta på Hirschs för-

lag).

Bandini, kurfurstlig-sachsisk hofsån-

gare; omtalas hos drottning Kristina i

Stockholm 1653, där han sjöng vid flera

offentliga tillfällen; anklagades 1651 af

kurfursten i Bayern att ha förledt en
del bayerska musiker att öfvergå till

hofkapellet i Dresden; ett kantat "Nen
a tregna nel flne il duolo mio" finnes i

behåll i Salvator Rosas manuskript.

Baudiot, Charles N i c o 1 a s, f . 29.

3. 1773 i Nancy, t 26.9. 1849 i Paris; vio-

loncellvirtuos; professor 1802 vid kon-
serv, i Paris; 1816 först violoncellist vid

kgl. kapellet; skref flera omtyckta kom-
positioner för sitt instrument, dessutom
kammarmusik; utgaf tills. m. Levasseur
och Baillot (s. d.) en violoncellskola.

Mus. ak:s bibi. förvarar dessutom af

honom följande skrifter: Etude de trans-

position pour le piano. Paris u. å.; Etu-
des de transpositions pour violon et alto.

Paris u. å. ; Instruction pour les compo-
siteurs on notions sur le mécanisme et

le doigté du violoncelle, Paris u. å.;

Traité de transposition musicale. Paris

1838.

Bauer, Harold, f. 1873 i London;
framstående pianist; elev i Paris af I.

Paderewski; besökte å konsertresor Spa-
nien, Holland, Belgien, Tyskland, Polen,

Österrike-Ungern, Ryssland och äfven
Skandinavien (1898, 1909 och 1910 i Stock-

holm).

Baumgartner, 1. J o h a n n Baptist, f.

i Augsburg, t i Eichstätt, Bayern 18. 5.

1782; violoncellist; efter virtuosresor

slog han sig 1776 ned i Amsterdam; här-

ifrån kallades han till Stockholm 1775

att inträda i hofkapellet, men begaf sig

snart därifrån, emedan han ej kunde
uthärda det hårda klimatet; uppträdde
endast några gånger på konserter i

Stockholm. Mus. ak:s bibi. förvarar en
bok af honom: Instructions de musique
théorique et pratique å Tusage du vio-

loncelle, tryckt i Haag 1774.

2. W i 1 h e 1 m B., f. 15. 5. 1820 i Bor-

schach i Schweiz, t 17.3.1867 i Ziirich;

1842—44 musiklärare i S:t Gallen, 1859

musikdirektör vid univ. i Ziirich; skref

flera omtyckta manskvartetter, dess-

utom sånger och pianostycken; var en
af Wagners bästa vänner under dennes
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Ziirich-vistelse; äfven Gottfried Kellers

vän.

Bay, Daniel Vilhelm R u d o 1 p h, f. 9.

7. 1791 i Köpenhamn, t därst. 15. 5. 1865;

student 1808; konsulatsekreterare i Al-

gier 1816—31; med permission 1819 stude-

rade han sång under Serletti i Rom;
efter hemkomsten till Danmark utveck-

lade han en ej ringa tonsättarverksam-

het, däribland ett hundratal romanser;

sångspelet "Lazarilla" (1853). Den mest

bekanta sången torde vara: "Vift stolt

paa Kodans Bölge"; äfven en del piano-

saker äro tryckta.

Bayreuth. Inom musikvärlden har B.

blifvit bekant genom Wagners teater.

1872 flyttade Richard Wagner till B. och

begynte strax förarbetena till teater-

byggnaden. Grundstenen lades 22. 5.

1872. Redan 1874 hade han beslutat upp-

föra "Niebelungenring", men måste upp-

skjuta detta till aug. 1876. För att få

medel till byggnaden bildades öfverallt

i Tyskland 'Wagnerföreningar'. Många
ekonomiska svårigheter yppade sig och

de första representationerna gingo med
ekonomisk förlust. I juli och augusti

1882 uppfördes f. f. ggn "Parsifal", och

därmed begynte de egentliga festspelen.

Efter kompositörens död ha bl. a. föl-

jande festspel ägt rum: 1883 och 1884

"Parsifal" (juli o. aug.); 1888 "Parsifal"

och "Mästersångarne" 1889 de båda sist-

nämnda och "Tristan"; 1891 "Parsifal",

"Tristan" och "Tannhäuser"; 1892 de-

samma tre verken jämte "Mästersån-
garne". 1894 "Parsifal" o. "Lohengrin";
1896 "Ringen"; 1897 "Ringen" och "Par-

sifal"; 1899 "Mästersångarne", "Ringen"
och "Parsifal"; 1901, 1902 "Ringen",
"Parsifal" och "Flygande Holländaren";
sedan i allmänhet hvartannat år. — För-

tjänsten af alla dessa festspel tillkom-

mer Wagners änka Cosima (f. Liszt). Se-

dan 1878 har af Wolzogen utgifvits en
särskild Wagnertidskrift "Bayreuther
Blätter" utkommande en gång i måna-
den.

Bazzino, 1. N a t a 1 e, t 1639; italiensk

musiker från Venezien; utgaf 1628 "Mes-
se, Motetti é Dialogi a 5 voci", hvilka
finnas i Uppsala bibliotek. — 2. A n t o-

nio B., f. 11. 3. 1818 i Brescia, t 10. 2. 1897

i Milano; framstående violinvirtuos och
kompositör; efter resor i Italien, Tysk-
land (Leipzig), Spanien och Frankrike,

slog han sig 1852 ned i Paris, där han
kvarstannade till 1864; vistades sedan i

Brescia till 1873 uteslutande sysselsatt

med komponerande; 1873 professor i

komposition vid konserv, i Milano; 1882

direktör för detsamma; som kompositör
räknas han bland Italiens främste ; skref

6 stråkkvartetter, 1 stråkkvintett, sym-
fonikantatet Sennacheribbo, ouverturer-

na "Saul" och "Kung Lear" samt sym-
foniska dikten "Francesca da Rimini
m. fl.".

B. c. = Basso continuo.

B-dur, durtonart med grundtonen b

och två 1? till förtecken för h och e;

parallelltonart: G-moll.

Beattie, James, f. 25. 10. 1735 i Law-
rencekirk, Skottland, t 18. 8. 1803 i Aber-

deen som professor i moralfilosofi; skref

bl. a. "Essays on poetry and music"

1776; se T. Norlind, Studier i sv. folk-

lore 34.

Beaumesmil, se Villard de B.

Beauraont, Jean de, sångare hos

drottning Kristina 1650—52 och uppbar
som sådan synnerligen hög lön (1650:

1,000, 1651: 750, 1652: 900 dr s. m. eller

ungefär lika mycket som hofkapellmä-

staren); omtalas eljest ej; Eitner näm-
ner (efter Straeten II, 9) en sångare

med samma namn från 1611 i Briissel,

som dock ej synes ha varit densamma.
Bebung (t.), balancement (fr.),

tremolo (it.), ett slags anslag på en

ton å klavikordet; då b. ej kunde ut-

föras på klavicymbel eller piano, öfver-

gick det till en drill, antingen enkel

(mordent) eller mångdubblad (tremolo).

På stråkinstrument utföres b. ännu på
samma sätt som fordom å klavikordet.

Becher, Alfred Julius, f . 27. 4.

1803 i Manchester af tyska föräldrar,

t 23.11.1848 i Wien; efter åtskilliga år

i Tyskland (Elberfeld, Köln, Dusseldorf)

blef han 1840 lärare i harmoni vid kgl,

musikakad. i London; 1841 i Wien, där
han erhöll godt anseende som musikkri-

tiker; skref bl. a. en bok: "Jenny Lind,

eine Skizze ihres Lebens" 1846; kompo-
nerade äfven en del sånger och piano-

stycken.

Bechgaard, Julius, f. 19.12.1843 i

Köpenhamn; elev af konservatoriet i

Leipzig (1859—62) och N. W. Gade i fö-

delsestaden; har komponerat flera sång-

saker: "Idyller" op. 7, "Sömandsliv" op.
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9, "Paa Valpladsen" op. 12; musiken till H.

Drachmanns "Strandbybor" (Sthlm 1884)

;

dessutom en ofta spelad konsertouver-

ture i E-moll och operan "Frode" 1893.

Bechstein, 1. L u d w i g, f. 24. 11. 1801 i

Weimar, t 14.5. 1860 i Meiningen; för-

fattare; skref flera böcker med hand-

ling ur musiklifvet; Mus. ak:s bibi. för

varar: "Fahrten eines Musikanten, I

—

111,1837.

2. Fr. W. Karl B., f. 1. 6. 1826 i Gotha,

t 6.3.1900 i Berlin; piano- och flygel-

fabrikör; var först anställd vid flera

pianofabriker; 1848—52 chef för firman

G. Peran i Berlin; gjorde studieresor till

London och Paris och uppsatte 1856 egen
fabrik; från en ringa början arbetade

sig firman upp till allt högre anseende

och begynte snart med stora flyglar,

därtill uppmanade bl. a. af Biilow; 1897

ägde den redan fyra fabriker; öfver

4,000 pianinon och flyglar förfärdigas

nu årligen; B:s flyglar torde jämte
Steinways vara de främsta i världen.

1. Beck, berömd orgelbyggaresläkt;

den äldste Hans B. byggde orglar på
1520-talet; dennes son Esaias byggde
orgel i Moritzkyrkan i Halle 1560; en

brorson, David, var orgelbyggare i

Halberstadt mot slutet af århundradet.

2. J o h a n n Hektor B.; man kän-

ner om honom endast, att han utgaf ett

arbete tryckt i Frankfurt: Continuatio

Exercitii musici, bestehend in AUe-
manden. Balletten, Gavotten, I 1666, II

1670 (ej 1666 som Eitner uppger); det

enda kända exemplaret förvarar Upp-
sala bibi.

3. J o h a n n Baptist B., f. 14. 8. 1881

i Gebweiler, Elsass; musikfilolog; fil dr.

i Strassburg 1907; har valt medeltidens
musik till sitt specialområde; skref sär-

skildt: "Die Melodien der Troubadours"
1908; sökte gent emot Aubry i Paris häf-

da sin försterätt till att ha uppfunnit en
ny tolkning af koralnoterna i rytmiskt
hänseende; B. har fortsatt sina studier

på trubadursångens melodiformer.
4. E 1 1 e n B., f. 3. 10. 1873 i Lerchen-

burg nära Kalundborg; berömd sånger-
ska (mezzosopran); elev af A. Lange i

Köpenhamn och 1898 af Devilliers i Pa-
ris; har konserterat i Paris och London
förutom flera städer i Norden, bl. a.

Stockholm (1902, 1904), Göteborg och
Kristiania. I den danska hufvxidstaden

har B. verkat både som konsertsånger-

ska och som lärarinna.

1. Beeker, Dietrich; berömd violi-

nist från 1600-talet; var först organist

i Ahrensburg i Holstein; var på 1660-

talet rådsmusikant i Hamburg; har mest
blifvit bekant genom melodien till sån-

gen: "Warum soll ich mich denn grä-

men", som ännu sjunges i kyrkor i

Hamburg; af hans kompositioner i tryck

finnes "Musicalische Friihlingsfriichte

bestehend in drei-, vier- und fiinfstim-

miger Instrumentalharmonie" (Hamb.
1668) såväl i Uppsala som Västerås' bib-

liotek; dessutom har Uppsala en hand-
skrift: "Laeta nobis refulget" för 2 sopr.

och 5 instrument.

2. K a r 1 Ferdinand B., f. 17. 7.

1804 i Leipzig, t därst. 26.10. 1877; mu-
sikbibliograf; organist i Petrikyrkan
1825, i Nikolaikyrkan 1837; lärare i orgel-

spel i konserv. 1843; lefde efter 1856 som
privatman; hans främsta skrift är: "Sy-

stematisch-chronologische Darstellung

der musikalischen Litteratur von der

friihesten bis auf die neueste Zeit", 1836,

ett bibliografiskt arbete, som intill Eit-

ners Quellen-lex. var oumbärligt; nu till

stor del värdelöst för niusikforskaren;

en annan mindre skrift: "Die Hausmusik
in Deutschland im 16., 17. und 18. Jahrh."

1840 innehåller en del ännu värdefulla

nytryck af äldre kompositioner.

3. V a 1 e n t i n E d u a r d B., f. 20. 11.

1814 i Wurzburg, t 25. 1. 1890 därst.;

skref flera berömda manskvartetter;

dessutom sånger vid piano, kammarmu-
sik, mässor, operor m. m.

4. Albert Ernst Anton B., f. 13. 6.

1834 i Quedlinburg, f 10. 1. 1899 i Berlin;

framstående kompositör; elev af Bönicke
och Dehn i Berlin 1853—56; 1881 lärare i

komposition vid Scharwenkas konserva-

torium; 1891 dirigent för domkyrkokö-
ren; skref oratoriet "Selig aus Gnade"
1890; reformationskantat 1883; operan
"Loreley"; symfoni i G-moll; pianokvar-

tett op. 19 D-moll; pianokvintett op. 49;

violinballad op. 47; konsert för violin

och orgel; orgelfantasi och fuga i G-
moll; solosånger (Rattenfänger, Wilder
Jäger) m. m.

5. Reinhold B., f. 11. 8. 1842 i Adorf
i Saehsen; omtyckt kompositör af mans-
kvartetter; 1884—94 dirigent för Dresde-

ner Liedertafel; 1898 tit. professor; jäm-
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te manskvartetter skref han: en violin-

konsert, en symfoni i C-dur, en symf.

diktning: "Der Prinz von Homburg";
dessutom operor m. m.

6. H u g o B., f. 13. 2. 1864 i Strassburg;

elev af Friedr. Griitzmaeher och Karl
Hess i Dresden; violoncellist vid opera-

orkestern i Frankf. a. M. 1884—86, 1890

—1906; samtidigt lärare vid Hochska
konserv, därst.; är efter Piattis död 1901

cellist vid måndagskonserterna i Lon-

don; 1896 utnämnd till kgl. professor;

skref en violoncellkonsert i A-dur 1898

och äfven smärre stycken för sitt in-

strument.

1. Beckman, Johan Wilhe Im, f . 18.

9.1792 i Stockholm; t därst. 10.4.1873;

komminister i Klara församling; utgaf

1861 en bok om notskrift: "Semiografi,

notation eller musikens förvaring ge-

nom skrift" (V. H. ak:s handl. XXII),
som visserligen för sin tid kan anses ha
ett visst värde, men som i vår tid är

fullkomligt obrukbar.

2. Bror B., f. i Kristinehamn 10.2.

1866; kompositör; elev af J. Lindegren
1885—90; anställd i J. Bagges musikhan-
del 1884—87, tjänsteman i försäkrings-

bolaget Fylgia 1888—1910; musikstipen-

diat 1894—96; 1890—1902 var han lärare

i harmoni vid S. Carlheim-Gyllenskölds
musikinstitut; har dessutom varit pri-

vatlärare i harmonilära, kontrapunkt
och komposition; sedan 1904 ledamot af

Mus. akad., där han beklädt flera poster

dels som revisor, kamrer och ledamot af

flera specialkommittéer; slutligen sedan
1910 som chef för konservatoriet. En
mängd kompositioner ha utkommit. Som
op. 1 betecknas en sonat för violin o.

piano, tryckt af Mus. konstföreningen.

Af större uppförda verk kunna näm-
nas: "I sommarnätter" för stråkorkester

(uppf. i Kristiania 1893, Stockholm 1894,

Åbo 1907; "Flodsånger" för en röst o.

ork. (Sthlm 1897; tr. i kl.-utdr.), symfoni
i F-dur (uppf. 1902 i Sthlm), "Om lyc-

kan", tondikt f. ork. op. 10 (uppf. i

Sthlm 1902 och 1906, sedan i Göteborg
och Uppsala; tr. af Mus. konstför. i arr.

för 2 händer); "Gamla gastar" för en
röst o. ork. (uppf. i Sthlm 1906, Göteborg
1907, Karlsruhe och Dortmund 1908; tr. i

kl.-utdr.); musiken till H. Molanders
"En lyckoriddare", uppf. å Svenska tea-

tern 1900; "Fjällåtar" för violin o. piano;

för pianosolo: "Glädjens blomster",

"Strängaspel", "Studie", Suite i D-dur
(orig. för harmonium), "Drei symfoni-

sche Balladen" op. 14, "Vorspiel u. Pro-

gression" op. 15; "Zwei Stiicke"; för sång
med piano: "Ingalill och andra sånger"

op. 2, "Sol Sommares visor" op. 8, "Sex
sånger" op. 18, "Fyra visor" op. 19, "Vi-

sa", "In meinen Garten die Nelken",

"Det var en gång en konung", "I kam-
maren sitter kaplanens vif", "Vaga-
bondsvisa", "Fyra Frödingsvisor".

Bedinger, Hugo, f. 30.3.1876; orga-

nist och kompositör; elev vid Mus. akad.

1891—97, där B. aflade org.-, kyrkosån-

gare-, musiklär.- och pianostäm.-exa-

men; elev i plastik af S. Hebbe; vikarie-

rade sedan vid flera af hufvudstadens

kyrkor; vistades 1897—1900 i Amerika,
dels som organist vid flera kyrkor dels

som lärare vid Bethany Music-conserva-

tory. Lindborg, Kansas; org. och musik-
lär, i Hudiksvall 1901—1904; innehar se-

dan 1904 motsvarande tjänst i Västerås;

har tills, med sin fru (sångerska) före-

tagit konsertresor såväl inom Sverige

som i utlandet. Utgifvit företrädesvis

sånger för en röst med piano samt kör-

verk: 13 sånger v. piano å Lundquists

förlag Sthlm, Fiinf Lieder fiir eine Stim-

me mit Piano, 7 sånger å Gehrmans för-

lag, Belsazar fiir Baryton und Oreh.,

Davids 131 Ps. för soloröst, kör o. orgel.

And. religioso för soloröst o. piano; tre

sånger å Elkan o. Schildknechts förlag,

3 stycken för fiol och piano, 7 blanda-

de körer med orgel, Hyllningsmarsch
"Welcome to Sweden", Utställningsfest-

marsch, Kantat vid godtempLs 25-års-

jubileum för soli, kör o. ork.. Preludier

för orgel, flere manskvartetter. Ode Ero-

tique för violin o. piano. Svenska koral-

boken. Outgifna äro: Oratoriet Bethania

(1899), Stångebro-kantat (1898), Violin-

sonat i F-dur (1900).

Bedos de Celles, Dom Francois, f.

1706 i Caux vid Beziero, t 25. IL 1779;

sedan 1776 benediktinermunk i Toulouse;

skref en mycket betydande skrift om
konstruktionen af orglar: L'art du fac-

teur d'orgues I—IV, Paris 1766—78 (ex. i

Mus. ak:s bibi.); dessutom förvarar Mus.
ak:s bibi. en handskrift: "Förklaring öf-

ver Bedos tabeller", 18 hftn, öfversätt-

ning af C. G. Carlson.

Beer, en framstående judisk musiker-
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släkt, som räknat en hel del kompositö-

rer och utöfvande musiker såväl i Tysk-

land som Sverige. Det berömdaste nam-
net är operakompositören Meyer-Beer,

sedan skrifvet Meyerbeer. Bland mera
bekanta musiker af släkten kunna näm-
nas:

1. Anton, B., f, 29. 6. 1864 i Kohlberg,

Bayern; sedan 1901 lärare vid Miinchens

akademi i komposition, harmonilära och

piano; har skrifvit en mängd kompo-
sitioner, hvilka vunnit allmänt erkän-

nande såväl i Tyskland som i utlandet;

af dessa må nämnas: en symfoni i E-

dur, violinsonat, violinfantasi, piano-

kvartett, stråkkvartett, violoncellsonat,

körverket: "Mahomets Gesang", operor-

na "Don Quixote" och "Siihne"; stycken

för piano, orgel, solosånger.

2. Johan Adolf FerdinandB.,
f . 3. 9. 1792 i Hamburg, f 30. 12. 1864 i Ber-

lin; violinist; elev af Spohr; företog

1816 en konstresa till England, där han
vann allmänt anseende; 1818 gifte han
sig i Hamburg med pianisten Henriette

Grund; anställdes i hofkapellet i Stock-

holm 1822 och stannade på denna plats

(fr. o. m. 1832 förste konsertmäst.) till

1834, då han mottog en plats vid kejser-

liga operan i Petersburg; 1844 lämnade
han äfven denna och lefde sista åren i

Berlin. Under den korta tid af 12 år

(1822—34) B. tillhörde Sveriges hufvud-

stad gjorde han (och hans hustru) en ej

obetydlig insats i Stockholms musiklif.

I minnesrunan öfver honom i Mus. ak:s

Handl. 1866 heter det: "Bland Stock-

holms musikälskare lefva ännu många,
som påminna sig den utmärkta finhet

och smak, hvarmed detta konstnärspar

utförde Beethovens och Mozarts mä-
sterverk för violin och piano. B. utmärk-
te sig synnerligast i kvartettspelet, och

de subskriberade kvartettsoiréer han in-

förde i Stockholm, och som gåfvos i

Frimurareordens sal, lefva ännu hos

mången i lifligt minne. Af hans kom-
positioner för violin trycktes i Leipzig

några konserter. Särdeles intagande
äro några elegier och salongsstycken,

hvilka han under olika perioder kom-
ponerat för violin och piano. Under
åren 1860—61 gästade B. Stockholm och
anförde då första violinerna i Harmo-
niska sällskapets orkester. B. uppträd-

de ännu vid 72 års ålder offentligen så-

som solospelare, med ungdomens eld och

lif, och skördade stort bifall." — Hans
son C e s a r var 1857—58 violoncellist i

hofkapellet i Stockholm.

3. Georges Wilhelm B. f. 27.6.

1854 i Stockholm, f 29.7.1911 därst.; son

af en grosshandlare G. A. Beer (själf

skicklig pianist); som pianist blef B.

elev af I. Hallström, J. van Boom och

Ludv. Norman; afbröt vid 18 års ålder

på grund af sjuklighet sina musikstudier

och tog plats å bank; efter förstudier i

Berlin och Leipzig grundade han sedan

musikhandelsflrman Huss & Beer, hvil-

ken affär han efter ett år ensam öfver-

tog; efter 8 år upphörde den; bland för-

lagsartiklarna märkas verk af Söder-

man, Norman, Fr. Berwald, Sjögren m.

fl. svenska tonsättare. 1880 grundade
han en musiktidning "Necken", hvilken

1881 öfvergick i "Svensk musiktidning";

som medredaktör i detta företag hade
han Adolf Lindgren och en kortare tid

Fr. Vult von Steijern; denna tidning

lämnade han 1884 i A. Lindgrens och Fr.

Huss' händer. Sedan han nedlagt sitt

förlag, försökte han sig som musiker i

New-York och London; därefter som re-

petitör och kormästare i Göteborg 1890

—93; lefde sedan en tid i landsorten och

sista åren i Stockholm i stor tillbaka-

dragenhet utan någon beröring med
musikvärlden.

Beeth, Lola, f. 1864 i Krakau; vistas

vanligen i Berlin; framstående drama-
tisk sångerska; elev af fru Dustman
och Viardot-Garcia; har företagit flera

konsertresor, under hvilka hon vunnit

allmänt anseende som en af samtidens

främsta.

Beethoven, Ludvig van, f. 15. 12.

1770 i Bonn; härstammade från en hol-

ländsk musikersläkt; farfadern, med
samma namn, var född i Antwerpen och

hade på 1730-talet blifvit anställd som
bassångare i kurfurstens af Köln ka-

pell i Bonn. Han var en allmänt aktad

man och synes å sonsonen ha gjort ett

djupt intryck. B:s fader Johan (f. c.

1740) blef tenorist i kapellet men för-

föll tidigt ät dryckenskapen och bragte

därför armod och fattigdom öfver hem-
met. Sonen Ludvigs utbildning blef

därför i hög grad försummad, på sam-

ma gång aldrig ett godt och lyckligt

familjelif fick mildra och afslipa de
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medfödda svaga sidorna. Då fadern

märkte sin sons begåfning, gjorde han
allt för att utbilda honom till under-

barn, hvarvid Mozarts exempel särskildt

stod för hans tankar. B:s förste lärare

blef Tobias Friedrich Pfeiffer, sedan (fr.

o. m. 1780) hoforganisten van den Eeden,

Hos denne senare lärde han pianospel

och komposition. Hans tredje lärare

Christian Gottlieb Neefe lät honom stu-

dera Bachs "Wohltemperiertes Klavier"

och förde honom djupare in i fugakom-
positionen och det polyfona skrifsättet.

B:s tonsättarverksamhet kan följas fr.

o. m. 1783, då tre pianosonater trycktes

och tillägnades kurfursten. Å en till-

ägnan skrifver B. själf, att han var 11

år, ett medvetet förfalskande af ålder,

blott för att kurfurstens uppmärksam-
het ännu mera skulle riktas på det ti-

digt utvecklade "underbarnet". Neefe

synes ha varit den förste, som verkligen

anat hans kommande storhet. "Fort-

sätter han, som han börjat, blir han sä-

kert en andre Mozart." De förebilder

i god stil Neefe gaf honom voro före-

trädesvis Mozart och Haydn. Läraren
sökte också hjälpa sin elev fram genom
att föra honom in i en del goda familjer,

där musiken var aktad. En af dessa

familjer var Breunings. B. fick här äf-

ven en tid godt hem med all den om-
vårdnad, vänlighet och kärlek kunde
skänka. En annan gynnare erhöll han
i grefve F. Waldstein, hvilken från

Wien kommit till Bonn. För B:s fram-

tid i den österrikiska hufvudstaden kom
denne att bli af stor betydelse. Kedan
1787 anträdde B. sin första resa till

Wien, hvilken dock blef af endast kort

varaktighet. År 1791 reste Haydn ge-

nom Bonn till England och mottogs med
aktning af stadens musiker; på återvä-

gen 1792 for den ryktbare tonsättaren

åter genom staden och nu fick B. tilfälle

att visa några kompositioner, som vun-
no mästarens bifall. Grefve Waldstein
uppmanade B. att resa till Wien för att

under Haydn fortsätta sina komposi-
tionsstudier. Hösten 1792 for B. till

Wien för att aldrig mera återvända till

sin födelsestad.

I Wien erhöll den nu 22-årige B.

en grundligare musikalisk utbildning

dels genom Haydn, dels genom Al-

brechtsberger. Ehuru den förre var

bättre kompositör än pedagog, har han
dock helt säkert utöfvat ett godt infly-

tande på B:s kompositionsstil. Jämte
tonsättareverksamheten bedref B. med
allvar de tekniska studierna vid piano
och var snart Wiens skickligaste piano-

spelare. 1795 slutade lektionerna för

Albrechtsberger, och samtidigt synes

han också ha afslutat de pianotekniska

studierna. Efter denna tid är det, som
han allt mera vinner erkännande som
tonsättare och utöfvande musiker. Re-
dan i Bonn hade han skrifvit flera

större kompositioner, men själf anser
han dem endast vara omogna ung-
domsarbeten och numrerar dem därför

ej officiellt. År 1795 antecknar han på
tre tx-ior för piano, violin och violoncell

"op. 1", och vill därmed ange, att han nu
menade sig kunna uppträda som själf-

ständig kompositör. Sedan följa raskt

efter hvarandra nya verk, alla visande

mognad och fulländning. Samtidigt vin-

na kompositionerna stor afsättning hos

allmänheten, och B:s ekonomiska ställ-

ning förbättras i hög grad. B. är under
denna tid en populär man, välsedd i alla

de högre adelskretsarna i hufvudstaden.

Bland de bekantaste arbetena från den-

na tid kunna nämnas: Sonate pathétique

(1799), Alelaide (1797) första kvintetten

(1797), B-durskonserten (1795), stråktrior

op. 3 (1797) m. fl. Med första symfonien
1799 är B:s stil fullt utbildad, och det

stod också klart för alla, som djupare

förstodo tonkonsten, att han nu var sin

tids främste kompositör. Tiden omkring
sekelskiftet 1800 är också den lyckli-

gaste i B:s lefnad. Han var aktad och
ansedd af alla och hade en mängd be-

undrande vänner, hvilka städse villigt

bistodo honom; äfven var hans eko-

nomiska ställning i det stora hela den
bästa.

Med året 1801 begynna de första

olycksmolnen att visa sig, i det att döf-

heten kom och gjorde honom människo-
skygg o. osäker i sitt uppträdande. Som
virtuos har han sedan ej längre samma
ställning som den främste, och flera af

vännerna försvinna. De följande åren

bli därför en kamp mot allt mera fram-
trädande bekymmer. Samtiden kunde
ej så väl följa hans utveckling, och
oförståelse blef en följd däraf. Han blir

allt mera ensam i allt. Af de nya ver-
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ken kan nämnas Eroicasymfouien (nr

3) skrifven 1803—04 för Napoleon. 1805

uppfördes för första gängen den stora

operan Fidelio, ett mästerverk inom
operans område men först erkändt långt

senare. Premiären ägde rum på en

högst olämplig tid, då fransmännen in-

tågat i Wien, och de flesta burgna fa-

miljerna flytt ur hufvudstaden. Vid
samma tid som operan skref B. B-durs-

och C-mollssymfonierna (4. och 5. i ord-

ningen), och 1808 var den sjätte i F-dur

("Pastoralsymfonien") färdig. År 1808

såg det en tid ut, som om B. skulle vilja

utbyta sin fria ställning som komposi-

tör i Wien mot en kapellmästarebefatt-

ning hos konung Jeröme Napoleon i

Westphalen, men lyckligtvis bevarades

han åt den österrikiska hufvudstaden
därigenom att en del musikvänner (är-

kehertig Rudolf, furstarna Lobkowitz
och Kinsky) sammanslöto sig för att

gifva honom ett ekonomiskt understöd,

så att han sedan kunde mera oberoende

lefva för sin kompositionsverksamhet.

De oroliga tiderna efter 1808 läto ej

musiklifvet florera så som förut, och

intressena drogos hos de bildade i Wien
från konsten till lifvets mera reela,

praktiska sidor. Antalet vänner gles-

nade, och döfheten tilltog äfven i oro-

väckande grad. Af större verk skref

han vid denna tid musiken till Goethes
Egmont (1809), festspelet "Ruinerna af

Athen", "Konung Stefan" (1811), A-durs-

symfonien (1812). Kongressen i Wien
1814 och 1815 var i yttre hänseende en
tid af stora hedersbetygelser åt mästa-
ren men i inre hänseende en tid af brist

på förståelse. De verk B. skref vid den-

na tid stå ej på samma höjd som de

föregående. Hit kunna räknas festkan-

taten "Det ärorika ögonblicket" och den
två år förut skrifna "Wellingtons seger

vid Vittoria".

Med tiden efter 1815 blir B:s ställning

allt sämre. Hans verk röna ringa för-

ståelse af en tid, som blott vill njuta af

lifvet och vaggas till ro af smekande
melodier. Tidens Rossinibeundran har
icke samtidigt plats för en Beethoven-
beundran. B. skrifver nu sina sista

kompositioner, svårförstådda af samti-
den men beundrade af eftervärlden: 9:de

symfonien, sista stråkkvartetterna, (op.

131, 132, 133, 135), missa solemnis. De

sista fyra åren 1824—27 äro så tillvida en

erkänsamhetens tid för B., som man nu
öfverhopar honom med hedersbetygel-

ser; han blir ledamot af en mängd aka-

demier (Mus. ak. i Sthlm 1822), och hans
verk spelas å flera konserter i Wien.
Han dog 26. 3. 1827 omgifven af några
få trogna vänner. Begrafningen ägde

rum d. 29. under stor tillslutning från

hela Wien.
För förståelsen af B. som människa

måste man särskildt taga i betraktande

hans vanvårdade uppfostran i barndo-

men. Själfva grundkaraktären var mild

och innerlig, och där han rönte vänlig-

het och deltagande, visade han den all-

ra största ömhet och ville på alla sätt

visa sig tacksam. Mot oförstående var

han kall och likgiltig samt mot fiender

hård och ibland hänsynslös. Hans upp-

trädande präglades alltid af själfstän-

dighet, och intet var honom mera främ-

mande än kryperi gent emot de höga
gynnare han under sin mannaålders
bästa år ägde. Tvärtom var han en af-

gjord vän af franska revolutionen och

öppen demokrat. Han följde Napoleons
handlingar med beundran och hänförel-

se, ända till det ögonblick, då denne
blef kejsare, men sedan slog allt öfver i

hat och afsky.

Af stor betydelse för B:s lif blefvo

hans kvinnliga vänner. B. älskade med
en glöd, som nästan bragte honom ur

all besinning, men tyvärr blef kärleken

ej öfverallt besvarad, och B. själf trött-

nade också ibland. Därför kom det al-

drig till äktenskap, så nära det än mån-
ga gånger var. En af B:s första kvinn-

liga ideal (under Bonn-tiden) var Eleo-

nora Breuning. I Wien på 1790-talet

svärmade han en tid för sångerskan
Magdalena Willmann. Mest bekant och

måhända äfven djupast känd var hans
böjelse för grefvinnan Giulietta Guicci-

ardi ("B:s odödliga älskade") åren 1801

och 1802. Slutligen kan nämnas hans

varma beundran för Therese Brunswick
(1808 ff.) och Therese von Malfatti (1810).

I Beethovens bref kan ofta spåras hans
starka och innerliga kärlek, och brefven

äro då fulla af utrop och känsloutbrott

utan inre sammanhang. Äfven B:s vän-

ner ha omtalat hans lidelsefulla dyrkan
af sitt kvinnliga ideal.

B. berömdes som utöfvande musiker
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för sitt uttrycksfulla spel och sin fullän-

dade teknik. "I skalornas snabbhet, dub-

beldrillar, språng o. s. v. uppnåddes han

af ingen — icke ens af Hummel. Hans
hållning var mästerligt lugn, ädel och

skön utan det ringaste grimaserande;

hans fingrar mycket kraftiga, icke lån-

ga och i spetsarna tryckta breda af

mycket spelande; han höll också vid sin

undervisning strängt på en vacker fln-

gerhållning; han använde mycket pe-

dal, vida mera än man finner anmärkt

i hans verk" (Czerny). Med åren blef

B:s spel mindre korrekt i tekniskt hän-

seende, endast uttrycket var alltid full-

ändadt, så länge ej döfheten hindrade

honom att själf höra det spelade. Mest

beundrad var han i sina fria fantasier

vid piano. Hans elev Ries säger: "Hans

fantasier hörde till det härligaste man
kunde höra, särskildt när han var upp-

rörd. Ingen uppnådde honom häri. Ri-

kedomen på idéer, som vällde fram, de

originella vändningarna, olikheterna i te-

mabehandling, svårigheterna, som upp-

togos och löstes, voro outtömliga."

B:s sätt att komponera var mycket

olikt Mozarts eller Haydns. De senare

nedskrefvo sina tankar snabbt och rät-

tade sedan endast ringa på den ned-

skrifna kompositionen. B. däremot an-

tecknade hvarje liten fras för sig och

rättade, sammanförde samt utbildade

allt eftersom han arbetade sig in i kom-
positionen. Följden häraf blef, att hans

produktion ej visar samma kvantitativa

mängd som de båda andra stores. Själf

säger han om sitt skrifsätt: "Jag bär

mina tankar länge, ofta mycket länge

hos mig, innan jag skrifver ned dem.

Jag förändrar mycket, förkastar och

försöker på nytt så länge, tills jag är

nöjd med det. Därefter begynner i huf-

vudet förarbetandet i bredd, i detalj, höjd

och djup, och när jag är fullt medveten
om, hvad jag vill, så lämnar mig den till

grund liggande idéen aldrig. Den sti-

ger, växer uppåt, jag hör och ser allt

för min själ som en enda helhet, och det

återstår då blott att skrifva ned allt,

något som går tämligen lätt för sig,

allt eftersom jag får tid därtill, emedan
jag understundom tager flera saker i ar-

bete på en gång."

Vilja vi förstå den för B. säregna

kompositionsstilen, måste vi se den i

dess historiska sammanhang. Sedan Seb.

Bachs död hade den polyfona stilen ha-

stigt gått nedåt i anseende. Endast ett

fåtal nordtyska mästare kultiverade

den. De flesta studerade den blott teo-

retiskt för att göra klart för sig, hur en

"ren" stil borde taga sig ut. På det

hela taget hade Bach blott blifvit ett

pedagogiskt problem, som ingick i ut-

bildningen, men som hvarje musiker i

mognare år öfvergaf. B. är här ett

barn af sin tid. Han studerar i unga
år Bachs "Wohltemperiertes Klavier",

tar lektioner i "sträng" stil för Al-

brechtsberger och uttalar sig alltid med
vördnad och beundran om Bach och

Handel, men i sin kompositoriska verk-

samhet följer han dem ej. Fugan före-

kommer hos B. sporadiskt i hans sista

period, men han hvarken vill eller kan
skrifva en regelrätt fuga i Bachstil.

Fugan var ej hans fält.

Haydn och Mozart hade fört vidare

den homofona stilen och dess temabear-

betning, med ackompagnementsfigurer

och melodiska satser i rik omväxling.

Denna stil kände B. synnerligen väl och

har också mångenstädes upptagit den i

symfonier, kammarmusikverk och sona-

ter; men ej heller denna blef hans egen

stil. En tredje riktning var Mannhei-
merskolans med de rika dynamiska verk-

ningarna, snabba växlingarna mellan

forte och piano, långa crescendosatser,

sträfvan efter nyanser och färgspel,

mjukt och elegant passageverk samt ko-

loraturteknik i orkesterbehandlingen. I

ett afseende var denna stilart den ytli-

gaste och mest dilettantiska. Härur kan
också förklaras, hvarför Mozart och

Haydn stodo så relativt oberörda af

denna strömning. I ett annat hänseen-

de innebar stilarten emellertid stora ut-

vecklingsmöjligheter i mäktiga klang-

verkningar, energi och uttrycksfullhet.

B. såg djupare än sina båda store sam-

tida mästare och tog upp stilen, men
fyllde den samtidigt med ett innehåll,

som väl knappast någon förut kunnat

ana. Redan i B:s kompositioner från

1790-talet är stilriktningen klart angif-

ven, och för hvarje ny större komposi-

tion träder allt tydligare fram, hvilket

mäktigt tonspråk den kunde ge. Tänka
vi t. ex. på Eroikans första sats (genom-

föringen) eller C-mollsymfonien med
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dessas energiska och kraftiga crescendo-

Batser, så är stilen här förd upp till en

höjd, dit den sedan aldrig kunnat nå.

Med hänsyn till den ädelhet och full-

ändning B. gifvit den, må stilen gärna

kallas "beethovensk", men vi må ej

glömma, att de första grundlinjerna till

den voro uppdragna redan af Mannhei-
merskolan (s. d.). Efter B. var det ej

möjligt att upptaga den utan att åter-

falla i samma ytliga klangberäkningar,

som de första redan visat. Därför fick

B. så få direkta efterföljare. De nya
mästarna af romantiska skolan upptogo
också knappast denna stil utan bildade en

ny efter de äldre melodiska principerna.

För anhängarna af såväl Bach som
Mozart-Haydn hade B:s skrifsätt något

af Mannheimarnas effektsökeri, och de

nya idéerna verkade blott bisarra och

onaturliga. Därur kan också förklaras,

att så många af de mera skolade musi-

kerna i början ställde sig afvisande, ja

rent af fientliga. Mången förstod, att

endast en mästare förmådde gifva den

det rätta innehållet och att den som stil-

art kunde bringa skada, om den för

mycket efterbildades af de mindre be-

gåfvade. Den skarpaste kritiken rönte

B. i Leipzig från Breitkopf & Härtels

tidning "Allgemeine musikalische Zei-

tung". Där heter det bl. a. 1799 rörande
några variationer för piano: "Att herr

van Beethoven är en mycket skicklig

klavérspelare är nogsamt bekant, och
om det icke vore så, skulle man kunnat
förmoda det af dessa förändringar. Om
han är en lika lycklig tonsättare, är en
fråga, som af föreliggande profver är

svårt att bejaka." Om violinsonaterna

op. 12 säger samme kritiker: "Herr van
Beethoven går sin egen väg fram, men
hvad är det nu för en bisarr och be-

svärlig väg — lärd, lärd och åter lärd!

Ingen natur, ingen sång — ett sökande
efter sällsynta modulationer, en rädsla

för allmänna förbindelser, hopande af

egenheter på egenheter, så att man mi-
ster all lust och förlorar tålamodet. Om
herr van Beethoven ville slå in på en na-

turlig väg, kunde han säkert med sin flit

och sin talent lämna något mycket godt."

Förståelsen för B:s kompositioner kom
först sent. Först på 30-talet fick man
från de rhenska musikfesterna höra B.

föredragen på ett sätt, som tydde på

djupare förståelse för hans större verk.

Pianosonaterna spelades allmänt redan
på 20-talet, och flera af hans äldre verk
som septetten, de första triorna, varia-

tionerna m. fl. voro allmänt bekanta och
omtyckta i andra decenniet. De sista

kompositionerna som 9:de symfonien och
sista kvartetterna fingo sin rätta tolk-

ning först genom Biilow och Joachim
under andra hälften af århundradet. I

ett hänseende utöfvade B. tidigt ett

starkt inflytande på den allmänna upp-
fattningen af tonkonstens väsen. Man
hade förut länge ansett vokalmusiken
som det högsta och instrumentalmusi-
ken som det mindre goda, nu häfdades
bestämdt instrumentalmusiken som lik-

ställd, ja, flera förklarade t. o. m. "den
absoluta tonkonsten", som ej behöfde
hjälp af ordet, såsom det enda efter-

sträfvansvärda idealet. B. var som vo-

kalkompositör ej lika stor, och man kun-

de därför visa på B. som det eftersträf-

vansvärda mönstret, där instrumental-

musiken kunde tala utan att behöfva
körer eller solosång.

En af de första, som öppet skred in

för att sprida upplysning om B:s konst

var skalden E. T. A. Hoffmann. Efter

honom följde en hel del andra af de ro-

mantiska skalderna. I Sverige är det

också romantikerna med Atterbom, som
först förklara sig för Beethoven. Atter-

boms vän P. U. Ekmarck skref på 1820-

talet sin bekanta text: "Tonernas vågor,

himmelska lågor" till andra satsen i 7:de

symfonien. Med A. F. Lindblad får

Sverige en direkt B.-efterföljare, som i

sina första instrumentala verk (C-dur-

symfonien) så noggrant som möjligt

följer den höga förebilden. Den bitter-

het man under 30- och 40-talet visar mot
Lindblads kompositioner i Stockholm
sättes i samband med hans "beethoven-

ska" stil, hvilken ej föll det då härskan-

de musikpartiet i smaken. B. var för

"lärd" och för litet "melodiös".

Biografierna öfver B. begynna med
memoarverk. B:s vänner Wegeler och

Ries utge 1838 "Biographische Notizen"

(nu i ny uppl.), sedan följer en "biogra-

fi" 1840 af B:s "famulus" Schindler.

Samme författare utger 1842 "Beethoven
in Paris". En annan af B:s vänner,

Gerhard von Breuning, tryckte 1874

"Aus dem Sehwarzspanierhaus (nu i ny
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uppl.). Samtidigt följa en del B.-bref:

Xohl, "Briefe Beethovens" 1865; Köchel,
"Originalbriefe L. v. B:s an den Erzher-
zog Kudolph" s. å.; Schöne, "Briefe von
B. an Gräfin Erdödy und Max Brauchle",

1867; Nohl, "Neue Briefe B:s" s. å.

De större och grundligare biografiska

skrifterna begynna med 50-talet: W. von
Lenz, B. et ses trois styles, 1852; Oulibi-

cheff, B. ses eritiques et ses glossateurs

(polemisk gent emot Lenz); Otto Jahn,
L. v. B., 1866; Marx, B:s Leben u. Schaf-
fen, 1859 (5:te uppl. 1901); A. W. Tayer,
L. v. B:s Leben, 1866, 72, 79 (nu afslu-

tad); W. J. v. Wasielewski, L. v. B.,

1895; Th. Frimmel, L. v. B., 1903, Samt-
liga B.-bref utgåfvos i ny uppl. af A.
Chr. Kalischer 1906 ff. Af biografierna
äro de bästa och mest anlitade: Frim-
mels, Thayers, Marx' samt P. Bekkers
(1911).

Till svenska har Oulibicheffs bok öf-

verförts samt en biogr. af Miihlbrecht.
En svensk originalbiografi skrefs af T.

Norlind 1907.

Af B:s skissböcker med de första ut-

kasten till kompositioner ha flera of-

fentliggjorts allt sedan 1865. Den första
är Nottebohms "Ein Skizzenbuch von
B.", 1865. Samma förf. utgaf sedan
"Beethoveniana" (1872), allt studier hvi-
lande på skissböckerna. "Zweite Bee-
thoveniana" följde 1887. En andra skiss-

bok offentliggjorde han 1880.

En tematisk förteckning af B :s verk ut-

gaf Breitkopf & Härtel 1851. Andra upp-
lagan redigerades af G. Nottebohm 1868,

En öfversikt af alla verken med kompo-
sitions- och tryckår samt dedikationer
finnes införd i Groves engelska musik-
lexikon. De flesta af B:s kompositioner
äro försedda med opustal, och dessa om-
fatta 138 nummer. Till dessa komma se-

dan en del smärre arbeten för piano
(variationer m. m.), danser, sånger vid
piano, marscher m. m., i allt (både de
numrerade och onumrerade): 256 verk.
En förteckning af de med opustal följer

här nedan:

I. Piano solo:

Op. 2: Tre sonater (F-moll, A- och C-dur)
» 6: Sonater f. 4 h. i D-dur
» 7: Sonat i Ess-dur
» 10: Tre sonater (C-moU, F-dur, D-dur)
» 13: Sonate pathétique i C-nioll ....
» 14: Två sonater (E- och G-dur) ....
» 22: Sonat i B-dur
» 26: Sonat i Ass-dur
» 27: Två sonater (Ess-dur, Ciss-moll) . .

» 28: Sonat i D-dur ('Pastoral')

» 31 : Tre sonater (G-dur, D-moll, Ess-dur)
» 33: Bagateller (7 stycken)
» 34: Variationer i F-dur
» 35: » i Ess-dur
» 39: Två preludier (for pf. el. orgel) . .

» 45: Tre marscher för 4 h
» 49: Två lätta sonater (G-moll, G-dur) .

» 51 : Två rondos (C- och G-dur) ....
» 53: Sonat i C-dur ('Waldstein') ....
»54: » i F-dur
j 57: Appassionata-sonaten i F-molI . . .

» 76: Variationer i D-dur (se op. 113: 4)
y> 77: Fantasi i G-moll
» 78: Sonat i Fiss-dur
> 79: Sonatin i G-dur
» 81 a: Sonat i Ess-dur ('Les Adieux') . .

» 89: Polonäs i C-dur
» 90: Sonat i E-moll
» 101: Sonat i A-dur
3> 105: Sex tema med variationer
5> 106: Stor sonat i B-dur
T> 109: Sonat i E-dur
»110: » i Ass-dur
i 111: » i C-moU

Komposi-

tionsår:
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Op. 119: Bagateller

» 120: Diabellivariationer

» 126: Bagateller

» 129: Rondo a capriccio

» 134: Stor fuga i B för 4

Komposi-

tionsår :

h. (arr. af op. 133)

II. Sololnstrunient och. piano :

Op.
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plats bland de verk, som inom Europa
skrifvits på området; B:s måhända
främsta förtjänst är att bedöma hvarje

musikpersonligbet efter hans historiska

ställning samt hufvudsakligen analysera

ej skarpt kritisera. B. har äfven skrif-

vit studier öfver Gade och J. P. E. Hart-

mann.
1. Behrens, Conrad Behrend, f. 27. 1.

1835 i Braunschweig, t i New-York 13. 2.

1898; sångare; fadern flyttade tidigt till

Hamburg, där sonen, efter att ha öfver-

gifvit en påtänkt prästerlig bana, in-

sattes på handelskontor; i slutet af året

1854 kom han till Stockholm, till en bör-

jan anställd å handelskontor; 1857 öpp-

nade han egen grosshandlarerörelse,

men studerade under tiden sång först

för Dannström och Giinther, sedan huf-

vudsakligen för I. Berg; 1861 upphörde
han med affären och ägnade sig uteslu-

tande åt sångstudier under Bergs led-

ning; på k. teatern debuterade han som
Sarastro i "Trollflöjten" 2. 5. 1862; till-

hörde denna scen till 1870; konserterade

sedan bl. a. i Hamburg 1863, i Wiesba-

den 1865 och företog konsertresor i Sve-

rige, Norge och Danmark; uppträdde

därjämte å åtskilliga teatrar. Bland
hans roller märkas: Max i "Alphyd-
dan", Asthon i "Lucie", Georges i "Pu-

ritanskan", Belcor i "Kärleksdrycken",

Orovist i "Norma", "Wilhelm Tell"

m. fl.

2. J o h a n D i d r i k B., f. 26. 2. 1820 i

Bergen, t 29.1.1890 i Kristiania; skapare

af den norska manskvartetten; härstam-

made från en tysk släkt i Rostock; stu-

dent 1841; redan de två följande åren
1842—44 hade han sin första manskvar-
tett i Kristiania, i början blott 12 man.
Med denna vann han snart rykte som
den främste i den norska hufvudstaden;

tidens skandinaviska rörelse väckte ett

stort intresse till lif för manskvartet-

ten, och B. blef för Norge, hvad Otto

Lindblad i Skåne och Oskar Meyerberg
m. fl. i Uppsala blefvo för Sverige. Stu-

dentmötet 1845 i Köpenhamn var det

första mötet mellan de tre studentkörer-

na från Kristiania, Lund och Uppsala.

Samma år grundades den första nor-

ska studentsångföreningen redan från

början med en kör på 70 medlemmar
och som dirigenter H. Kjerulf och B.

År 1849 trädde den förre tillbaka, och B.

blef sedan ensam ledare, en post, som
han därefter beklädde i 40 år. 1846 hade

B. öfvertagit sånglärarebefattningen vid

katedralskolan och krigsskolan; 1853 an-

tog han dessutom en plats som lärare i

sång vid Nissenska flickskolan; gaf dess-

utom privat sångundervisning åt stu-

denter; 1847 grundade han "Handelsstan-

dens Sångförening" och kvarstod som le-

dare för denna till 1887; 1848—1854 var

han dessutom ledare för "Haandvaerker-

nes Sångförening". I musikaliskt hän-

seende var B. till stor del autodidakt;

den enda musikaliska undervisning han
en kortare tid åtnjutit var i musikteori

för F. A. Reissiger. Sommaren 1850 stu-

derade han dessutom musik någon tid i

utlandet. Som rutinerad musiker hade

han sin öfverman men som ledare och

kompositör af manskvartetter var han
afgjordt Norges främste. De samlingar

manskvartetter han utgaf omfattade än-

da till 40 band och 700 nummer; bland

dessa möta oss många arrangement för

4 mansstämmor af andra norska kompo-
sitörers arbeten. Då B. 1849 blifvit ledare

för Kristiania tre främsta manskörer,

väcktes hos honom äfven tanken på för-

enade uppföranden. På så sätt uppstod

de norska musikfesterna i Kristiania

och landsorten hufvudsakligen med
manskvartetter, men äfven en del an-

dra större körverk jämte orkester. De
främsta af dessa musikfester äro: 1849

i Kristiania (180 sångare), 1851 i Asker

(173 sångare), 1853 i Horten (300 sångare

och 11 föreningar), 1856 i Fredrikshald,

1859 i Arendal, Bergen 1863 (528 sångare

och 35 föreningar), 1883 i Trondhjem (700

sångare och 28 föreningar). — Af tryckta

samlingar kunna nämnas: Udvalgt Sam-
ling af norske, svenske och danske fler-

stemmige Mandssange 1845, Udvalgt Sam-

ling af tyske firstemmige Mandssange

1846, Udkast til en theoretisk-praktisk

Sangskole for Mandssangforeninger 1848,,

Skole-Sangbog 1850—68, Salmesangbog

for flrestemmigt Mandskor 1856, Melodi-

er til Luthers aandelige Sange 1859,

SanglEere for Skoler 1868—72; Sanglajre

for Folkeskolen 1869—73; Norsk Folke-

Sangbog for firstemmigt Mandskor 1874

—80; Firstemmig Mands-Sangbog 1876

—

81. — Litt.: Mindeblade över J. D. B.,

Kria 1890, med en bibliografi öfver hans

verk.
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Behrens, se vidare under B e r e n s.

Bejer, Christian och Johan, tven-

ne bröder, hvilka som orgelbyggare ver-

kade i Norrland och Österbotten hufvud-

sakligen mellan 1685—1725; bland orglar

af dessa må nämnas: Bollnäs, Brahestad

(1689), Gamla Karleby (1696), Uleåborg.

Beklaga af allt sinne, psalm

180; Hajffner 180; motsvarar nr 248 i ko-

ralpsb. af 1697; förekommer i dansk källa

1569 (Thomissön); är troligen dansk.

Beklaga och begråta, psalm

466; HaefEner hänvisar till mel, 180.

Bellaigue, C a m i 1 1 e, f . 24. 5. 1858 i Pa-

ris; musikförfattare; musikkritiker i fle-

ra tidningar (Revue des Deux Mondes,

Temps); af hans skrifter må nämnas: La
musique francaise au XlXe siécle, 1890,

Etudes musicales et nouvelles silhouettes

de musiciens, 1898 (öfvers, till engelska),

Impressions musicales et littéraires I

—

III, 1900, 1904, 1907, Mozart 1906, Mendels-

sohn 1907.

Bellazzo, Francesco, från Vigeva-

uo; elev af Giov. Gabrieli; var 1623 ka-

pellmästare vid S. Francesco i Milano;

af hans kompositioner (alla kyrkliga)

äger Uppsala bibi.: "Messe, Magnificat

et Motetti concertati ä 8 voci con parti-

tura op. VIII, Venedig 1628.

1. Bellermann, Johann Friedrich,
f. 8.3.1795 i Erfurt, f 4.2.1874 i Berlin;

1847—68 direktör för Gråklostergymna-
siet i Berlin; musikhistorisk författare;

ägnade sig hufvudsakligen åt utforskan-

det af den grekiska musiken. Af hans
skrifter förtjäna särskildt nämnas: Die

Hymnen des Dionysios och Mesomedes,
1840; Fragmentum graecffi scriptionis de

musica, 1840; Die Tonleitern und Musik-
noten der Griechen, 1847. Det sistnämnda
arbetet är ännu af betydelse för känne-
domen af den grekiska notskriften.

2. Johann Gottfried Heinrich B.,

den föregåendes son, f. 10. 3. 1832 i Ber-

lin, t 10.4.1903 i Potsdam; 1866 professor

i musikhistoria (efter Marx) vid Berlins

univ.; som forskare ägnade han sina

krafter hufvudsakligen åt medeltidens

musik, framför allt den flerstämmiga;

det viktigaste verket är hans skrift om
mensuralnoternas tidsvärde: Die Mensu-
ralnoten und Taktzeichen im 15. u. 16.

Jahrhundert, 1858 (ny uppl. 1906); som
praktisk läroboksförfattare dugde han
mindre, på grund af sin ensidiga förkär-

lek för medeltidens musik; icke desto

mindre har hans bok "Der Kontra-
punkt", 1862, upplefvat fyra upplagor.
B. var äfven kompositör och skref som
sådan motetter, psalmer, körverk med
och utan orkester; melodramer till So-

phokles' dramer.

Belletti, Giovanni Battista, f. 1813 i

Sarzana i Italien, t därstädes (1); fram-
stående barytonist; utbildade sig först i

Bologna. Bildhuggaren Byström, som
lärt känna honom i Carrara, uppmanade
honom att bege sig till Stockholm, dit

han också kom 1837; han blef här myc-
ket anlitad som sånglärare; anställdes

1839 som sångare vid k. teatern, där han
kvarstannade till d. 1. 7. 1844. Af hans
roller i Stockholm må företrädesvis näm-
nas: Dulcamara i "Kärleksdrycken", Fi-

garo i "Barberaren". Jenny Linds sång
utöfvade ett mäktigt inflytande på hans
röst. Han sjöng tillsammans med henne
i flera operor af Donizetti (Lucia) och
Meyerbeer (Robert). Hufvudorsaken, att

han lämnade Stockholm, var J. Linds
resa till Berlin, Han återvände till sitt

hemland, där han kvarblef, tills Jenny
Lind kommit till London, då hon lycka-

des förmå honom att resa dit. Han de-

buterade här 1848 i "Ernani" på Her Ma-
jesty's Theatre och vann en glänsande
succés; sjöng sedan tillsammans med
Jenny Lind såväl i England och Frank-
rike som i Förenta Staterna; sedan kvar-

stannade han i London till 1862 och sjöng

där ej blott i operor utan äfven på kon-

serter och i oratorier. På höjden af ryk-

te och anseende drog han sig sedan till-

baka till sin födelsestad, där han till-

bragte sina återstående dagar.

Belli, G i u 1 i o, från Longiano, f. tro-

ligen på 1550-talet; 1582 musikdirektör

vid katedralen i Imola; 1590 kapellmä-

stai-e vid klostret S. Maria på Capri;

1592 i Ferrara; 1595 i Venedig, sedan i

Montegnana, Osimo, Forli samt 1606 åter

i Venedig; året efter i Padua och 1611 i

Imola; sista gången man finner hans
namn är 1613; af hans kompositioner,

hvilka, att döma af de många upplagor
flera af dem upplefde, voro mycket om-
tyckta, äger Uppsala bibi.: 1595 års "Li-

ber 1 missarum sacrarumque cantionum
8 voc." (i uppl. af 1607) och 1599 års "Li-

ber 1 missarum 4 voc." (i uppl. af 1615).

Bellini, V i n c e n z o, f. 1. 11. 1801 i Ca-
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tania, Sicilien, f 24. 9. 1835 i Puteaux vid

Paris; berömd italiensk operakomposi-

tör; elev af Zingarelli i Neapel; efter att

först ha försökt sig med kyrkokomposi-
tioner, begynte han 1825 med sin första

opera: "Adelson e Salvini"; 1827 engage-

rades han vid Scalateatern i Milano och

skref 1829 "La straniera" (Den okända, i

Sthlm 1841); efter denna operas lysande

framgång följde en mängd framstående
verk, hvilka hastigt förde hans anseende
öfver hela den bildade världen; de verk,

som efter 1830 uppfördes voro i allmän-

het gedignare och mera omsorgsfullt ut-

arbetade. År 1831 följde: "La sonnam-
bula" (Sömngångerskan, i Sthlm 1843),

och "Xorma" (i Sthlm 1841); 1833 flytta-

de han definitivt öfver till Paris, där han
1835, kort före sin död, uppförde på Théa-
tre italien: "I Puritani" (Puritanerna, i

Sthlm 1851). Af hans mindre arbeten

uppfördes i Stockholm 1848 af en itali-

ensk operatrupp: "Beatrice di Tenda"
(komponerad 1833). B:s stil är lätt och
smekande, melodisk liksom Rossini, men
dock af en bestämd egenart; B. kompo-
nerade utomordentligt lätt och blef där-

för ej sällan ytlig och gaf sig ej tid att

utarbeta detaljerna. Hans mognaste verk
är måhända "Norma". Orkesterbehand-
lingen är genomgående enkel och min-
dre färgrik. Till Stockholm kommo Bel-

linis kompositioner år 1841, där de fram-
kallade en fullständig B.-feber, hvilken
nådde sin kulmen med den italienska

operatruppen 1848/49.

Bellman, Johan Arndt, f. i Stock-

holm 1664, t i Uppsala d. 28. 11. 1709; pro-

fessor i Uppsala; begynte som musiker i

hofkapellet, där han var diskantist (sån-

gare) under åren 1675—80; såsom diskan-

tist fick han utbilda sig på flera instru-

ment och vann konung Karl XI:s för-

troende till den grad, att han fick stude-

ra vid universitetet i Uppsala; blef stu-

dent 1678 men upptages dock ännu 1680

som diskantist i hofkapellets räkenska-
per (lön 172: 16 dir s.). År 1691 blef han
fil. mag. och univ.-adjunkt 1694; företog
1699 på allmänt understöd en resa till

Italien; under vistelsen därstädes ut-

nämndes han till professor i vältalighet;

vid en afhandling 1706 om antikens och
medeltidens musik var han respondent.
Under hela sin professorstid bibehöll han
samma kärlek till musiken och var efter

Rudbecks död, jämte Wallerius, den för-

nämste representanten för musiken i

Uppsala.

Bellman, Carl Mikael, f. i Stock-

holm d. 4.2.1740; t därstädes 112.1795,

den föregåendes sonson; skald och sån-

gare; skref företrädesvis på 1760-talet

sina odödliga dikter; 1775 blef han sek-

reterare i nummerlotteriet med titel af

hofsekreterare; under tiden 1765—80 till-

kommo de flesta af hans sånger, af hvil-

ka Fredmans epistlar och Fredmans sån-

ger blifvit mest bekanta. "I B:s förun-

dransvärda dikter förekomma de mest
olika element förenade. Ofta är han bac-

chanaliskt yrande, och hans sång andas
den mest sprittande lefnadslust, den
hejdlösaste glädje; men midt i utbrottet

af njutningens fröjd frambryter stundom
en djupt elegisk ton, ett innerligt vemod,
en rörande klagan öfver glädjens flyk-

tighet, en bitter känsla af jordelifvets

bristfällighet och elände samt längtan
efter en högre sällhet, än denna värld
kan skänka. Det är denna 'sorg i rosen-

rödt', som är det mest utmärkande dra-

get hos B:s sångmö och det är dock
dessa sånger, i hvilka grundtonen är hu-
moristisk, som djupast trängt till hjär-

tat och kraftigast anslå själens innersta
strängar." — Den första upplagan med
musik af B:s sånger utgaf Åhlström 1790

—95: "Fredmans epistlar och sånger"; af

senare upplagor må nämnas Josephsons
tillsammans med den samlade upplagan
af B:s skrifter; andra musikaliska upp-
lagor äro: E. Drakes Musiken till Fred-
mans epistlar och sånger, och K. Valen-
tins Fredmans epistlar med en förträff-

lig inledande essay af O. Levertin. —
Frågan, om B. själf komponerat musiken,
kom först under behandling med andra
tiotalet af 1800-talet, då Uppsalaromanti-
kerna togo B. som exempel på, huru en
diktare borde vara, på en gång skald och
tonsättare; Atterbom blef förnämste för-

fäktaren af uppfattningen, att B. själf

komponerat melodierna; mot honom sto-

do anhängare af den gamla Gustavian-

ska diktarskolan; bland dessa befann sig

äfven musikern Åhlström, hvilken själf

personligen känt B. och varit honom be-

hjälplig vid antecknandet af melodierna.

Åhlström fällde det kategoriska domslu-
tet: "B. har ej komponerat en enda af

dessa melodier." Åhlström berättade äf-
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ven för Afzelius, huru melodierna upp-

tecknats, hvilken beskrifning inflöt i

dennes minnesteckning af Åhlström. Af-

zelius skrifver: "B. ingöt dessa enkla na-

turskildringar i melodier, sköna och hän-

förande; men hvar hade han tagit dessa?

De voro samfödda med orden, och dock

saknade han all musikalisk underbygg-

nad; melodierna voro alla urval af barn-

domsminnen. Till all lycka lärde han
känna Åhlström, och från det glada säll-

skap eller den krog, där han sist impro-

viserat en visa, sprang han upp till ho-

nom, sjöng sin visa med ackompagne-
ment af sina tummar på klavérlocket,

och Åhlström ordnade och upptecknade,

icke utan svårighet, ty Bellman sjöng

aldrig lika melodier två gånger, utan

Åhlström måste påminna sig rätta me-

lodien ur sitt förråd af barndomsminnen.
Sålunda uppkom slutligen den första äk-

ta upplagan af B:s sånger." Hvilka me-

lodier B. användt har forskningen först

efteråt kunnat konstatera. Den enda led-

ningen ger oss den s. k. B:ska handskrif-

ten af 1772 (nyutgifven Sthlm 1872), där

B. själf vid en del sånger antecknat käl-

lan, vid andra lämnat plats för senare

införandet af den ursprungliga melodi-

ens början. Under 1800-talet har Drake
(i dennes nyuppl. af B:s epistlar och

sånger). Flodmark (B:s-melodiernas ur-

sprung, Sv. Musiktidn. 1882) och Ad.

Lindgren (Bellmansmusiken, Mus. stu-

dier, Sthlm 1896) gjort särskildt ingåen-

de studier i ämnet. Det resultat man så-

lunda kommit till är, att B. lånat sina

melodier dels och hufvudsakligen från

den franska chansonen, dels från tyska,

italienska och svenska kompositörers ar-

beten, dels slutligen från folkvisan. In-

emot 40 äro chanson-melodier, 27 äro

hämtade från operor af franska tonsät-

tare; 20 af tyska tonsättare (inklusive

Naumann, Kraus och Vogler), 7 af itali-

enska och 6 af svenska tonsättare; från

England äro 3 melodier; ur symfoni- och

kammarmusikverk äro 4 melodier häm-
tade; svenska folkvisor äro 13, tyska 3,

danska 1. I öfrigt träffas 3 eller flera

marscher, 17 menuetter, 15 kontradanser,

5 polonäser, äfvensom ett par koraler.

Bland svenska samtida vådevillister har
Envallson användt 25 B:s-melodier, Hall-

man 8. — Den B:ska sången fick en ef-

terblomstring på 1810- och 1820-talen i

Stockholm. Medelpunkten af Bis-intres-

set samlade sig omkring sällskapet Par
Bricole, hvilket tagit till sin särskilda

uppgift att väl vårda det B:ska arfvet.

Af de skalder, som anslöto sig den B:ska
riktningen och hvar för sig sökte föra

riktningen vidare voro: Valerius på 1810-

talet och K. F. Dahlgren på 1820-talet.

De musikaliska krafterna voro många;
en viss ledande ställning intog dock Du
Puy och bröderna Preumeyr. Som före-

dragare af B. framstodo särskildt Hjorts-

berg och Raab. Äfven i Uppsala inom
rakt motsatta lägret, hos romantikerna
Atterbom, Ekmarck, Törneros m. fl., sökte

man på sitt sätt bevara B:s minne. "Sjä-

len i alla B.-samkväm" (Törneros' ut-

tryck) var Kernell, utrustad med en "yp-

perlig mimisk talang". B.-tidens biograf,

åtminstone rörande Stockholmskretsar-

na, har Beskow blifvit dels genom sina

biografier öfver Valerius och Raab dels

ock genom sina Lefnadsminnen, hvarest

andra och tredje decenniets litterära

Stockholmslif på ett förträffligt sätt

skildras och belyses. Såsom ett bidrag
till karaktäristiken af Bissången, sådan
den utfördes under denna dess klassiska

tid, lånar jag Beskows beskrifning af

Hjortsbergs och Raabs B: s-utföranden

(Lefnadsminnen s. 178 ff.): "I en Fred-

mans epistel förekomma stundom 15 eller

20 personer, som ögonblickligen skola

individualiseras till min, röst, åtbörder

och låter. Det är däri, som Hjortsberg

och Raab hittills äro oöfverträffade, icke

ens på långt när upphunna. Ingen af

dem hade vacker röst. Raabs ägde lik-

väl klang, men Hjortsbergs var beslöjad

och icke utan ett slags näsljud. Däre-
mot kunde de med en förvånande natur-

sanning uttrycka hjärtats alla lidelser,

af sorg och glädje, ömhet och harm,
hopp och fruktan, sällhet och förtviflan,

hvilkas ton frambröt på samma gång
som rörelserna däraf återspeglades i

blick och anletsdrag. Man såg vid Mo-
vitz' begrafning "hela processen" tåga
förbi och hörde personerna själfva, som
hade de varit i rummet, trumvirflarna,

piporna och triangelns klang. Föredra-

get hade dock en olika karaktär. Hjorts-

berg idealiserade mer, Raab iakttog en
sträng naturhärmning, bägge voro san-

na. Den bekanta "Ack du min moder",
erhöll t. ex. hos den förre en mera glad,
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hos den senare en tragisk hemsk håll-

ning. Hjortsberg gjorde stundom till-

lägg men alltid i styckets anda. I Tel-

jevisan spelade han först melodien, så-

som inledning, på bordet, föreställande

ett gammalt orgelpositiv, där stämmorna
fastnade emellanåt och tjöto, som i

landtkyrkor, när en dålig organist be-

handlar instrumentet. I sången lade

han ett slags grymtning, af den allvarli-

gaste verkan, och vände om bladen i lag-

boken med trynet, hvarpå han fnös, och

såg sig omkring med ordentliga svin-

ögon, småkloka och fundersamma, till

dess det bekanta "Nej!" bröt fram, med
den gällaste, mest uthållande galtstäm-

ma. Eaab däremot sjöng visan enkelt

och naturligt, till orden: Kom en sugga,

fram vid bordet titta, satte sig vid prse-

ses sans facon — där han uppförde en
hel scen, huruledes den nykomne hälsade

på kamraterna, hvilka mottogo gästen

med ömsom glada eller snäsande miner
och uttryck, hvarpå alla, unga och gam-
la, samtalade sins emellan, med fina,

grofva läten, om hvarandra, liksom hör-

de man en hel hjord. Det var, om man
så vill, troppo naturale, men man kunde
skratta sig till döds däråt. I öfrigt

skilde sig Hjortsberg och Eaab däri, att

den förre helst valde och lyckades bäst

i de glada och idylliska, den senare i de
elegiska af B:s sånger. Kedan deras
vanliga ansiktsuttryck angaf detta, af

hvilka Hjortsbergs var muntert och vän-
ligt, Raabs allvarligt, att ej säga dy-

stert; hans grundton var själfförakt, och
han liknade den söderns sångfågel,

hvars bur man måste betäcka med ett

mörkt flor, för att förmå honom att slå

sina toner."

Bemetzrieder, Anton, f. 1743 i Elsass,

t c. 1816 i London; skref en mängd teore-

tiska skrifter om musikens och harmo-
niens väsen m. m. Mus. ak:s bibliotek

har i hanskr. af 1814 (fordom tillhörig

J. Mazer): Lejons de clavecin et prin-

cipes d'harmonie, tryckt 1771.

Ben (it.), bra, väl; ben tenuto, väl
uthållet; ben marcato, betonas väl.

1. Benda, Franz, f. 25. 11. 1709 i Alt-

benatky, Böhmen, t 7. 3. 1786 i Potsdam;
berömd violinvirtuos och pedagog; 1733

anställd i Fredrik II kapell i Berlin;

1771 konsertmästare; skref violinsonater,

v.-etyder, v.-konserter; B. är en af de

främsta inom Berlinerskolan på 1700-

talet och står som sådan nära Graun
och Ph. E. Bach; skref en autobiografi,

som ger en god inblick i Berlins musik-
lif under hans tid (utg. i Neue Berliner

Musikzeitung X, 32).

2. G e o r g B., f. 30. 6. 1722 i Altbenatky,

t 6.11.1795 i Köstritz; den föregåendes
broder; 1750—78 hofkapellmästare i

Gotha; hufvudsakligen bekant genom
sina melodramer, en konstform, hvilken
genom honom erhöll sin egentliga ut-

bildning; hans mest bekanta verk är

"duodramat": Ariadne auf Naxos (ex. i

Mus. ak:s bibi.), skrifvet 1775; af de öf-

riga må nämnas: Medea, Pygmalion,
Philon und Theone; komponerade dess-

utom operor, sängspel (i Mus. ak:s bibi.

finnes "Walder. Eine ernsthafte Ope-
rette", komp. 1777), kammar- och kyrko-
musik, solosånger m. m.
Bendeler, Johann Philip p, f. c.

1660 i Riethnordhausen; c. 1697 kantor i

Quedlinburg; utgaf bl. a. c. 1690 en or-

gelbok, hvaraf ett ex. finnes i Mus. ak:s

bibi.: Organopoeia öder Unterweisung
wie eine Orgel zu erbauen sei.

Bendinelli, Agostino; skref en del

i Verona, Venedig, Frankfurt mellan 1585

och 1604 tryckta verk, hvaraf Uppsala
bibi. äger: Liber I, II, sacrarum cantio-

num ä 4,5 voc. Frankf. 1604. Man vet

eljest intet om honom; är ej att förväxla
med Agostino B., som lefde i andra hälf-

ten af 1600-talet och bl. a. var prior i

Piacenza.

Bendix, tre bröder: 1. Otto Julius

Emanuel, f. 26. 7. 1845; elev i oboe af Chr.

Schiemann; dessutom framstående pia-

nist (elev af Fr. Liszt 1872—74) ; var först

oboist i danska hofkapellet; flyttade

1880 till Amerika, där han bl. a. varit

lärare vid konservatoriet i Boston; dess-

utom konsertspelare. — 2. F r i t s Emil,
f. 12. L 1847; student 1864; elev å violon-

cell af Rauch, Fr. Neruda och Fr. Griitz-

macher; uppehöll sig 1866—72 i Tyskland
men var sedan violoncellist i kgl. hof-

kapellet i Köpenhamn; har ofta upp-
trädt vid konserter dels som solist dels

i kammarmusik; som kompositör är han
känd genom ett litet teaterstycke i 1 akt:

"Efter Proven" (1884). B. har äfven va-

rit musiklitterär författare. — 3. V i c-

tor Emanuel, f. 17.5.1851; elev af Gade
och Aug. Winding; framstående pianist;
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1872—75 ledde han tillsammans med Axel

Liebmann körföreningen; såsom stipen-

diat (Anckerske Legat) uppehöll han sig

1882 i Tyskland; 1892—93 dirigent för

folkkonserterna. Af hans talrika kompo-

sitioner må nämnas: 3 symfonier (C-dur,

D-dur, A-moll), en lustspelsouverture, en

pianokonsert i G-moll (1884), en piano-

trio, 33:e psalmen för kör och orkester

(1874), ett häfte pianostycken för 4 hän-

der: "Danseimprovisationer"; "Zehn Lie-

der" op. 18.

4. J u 1 i u s B., f. 1818 i Stockholm, t

därst. 1871; elev af Fr. Schneider i Des-

sau; skref en mängd salongsmusik för

piano, som pä 1840- och 50-talen vann en

viss uppmärksamhet; försökte sig äfven

inom den lättare operan med de tre ver-

ken: "En episod ur konstnärslifvet" (k.

teatern 1860), "Lånta fjädrar" (k. t. 1803)

och "På Gyllne Citron" (dram. t. 1866).

Jämte själfständig tonsättarverksamhet

var han äfven en mycket anlitad arran-

gör för piano af orkesterverk.

Benediet, J u 1 i u s, f, 27. 11. 1804 i Stutt-

gart, t 5.6.1885 i London; elev af Hum-
mel och K. M. von Weber; 1823 kapell-

mästare vid Kärnthnertor-teatern i Wi-

en, 1825 vid San Carlo-teatern i Neapel;

1835 begaf han sig till Paris och London;

1838 kapellmästare vid Drury Lanetea-

tern; åtföljde Jenny Lind på hennes

amerikanska resa 1850; blef vid hemkom-
sten kapellmästare vid Her Majesty's

teatre; blef sedan kapellmästare vid Co-

vent Garden och dirigerade dessutom en

tid de populära måndagskonserterna;

1876—80 var han dirigent för filharmo-

niska sällskapet i Liverpool; skref en

mängd operor, däribland: "The gypsy's

warning" 1838, "The Lilly of Killarney"

1862; dessutom oratorierna "St. Cäcilia"

och "St. Peter", kantaten "Undine", "Ri-

chard Lejonhjärta" och "Graziella", två

symfonier m. m.

Benedictinerna, en munkorden, hvars

förtjänster om musiken varit särskildt

betydande. I våra dagar ha särskildt

B, i Solesmes i Frankrike blifvit bekan-

ta på grund af de förträffliga upplagor-

na af de gamla kyrkliga katolska hand-

böckerna för sången. Deras arbete här

har präglats af ett vetenskapligt allvar

och stor pietetsfullhet för den gamla
medeltida traditionen. Af deras verk

må nämnas: Liber gradualis juxta anti-

quorum codicum fldem restitutus, Soles-

mes 1895; Hymni de tempore et de sanc-

tis, Solesmes 1885.

Benedictus, en del af "Sanctus" i den

Beneplacito, behag; a b., efter behag,

katolska messan. Se M e s s a.

Benevoli, O r a z i o, f. 1602 i Rom, t 17.

6. 1672 därst.; 1643—47 hofmusiker i

Wien, 1646 kapellmästare i Vatikanen;

framstående kontrapunktiker; skref fle-

ra kyrkliga körverk: motetter, mässor,

psalmer m. m.

Bengtsson, Johan, god lutspelare pä
Kristinas tid; erhöll 1640 stipendium till

att utbilda sig i lutspelning på utrikes

ort; tillhörde därefter hofkapellet under

tiden 1646—48 och sedan 1660—72.

Bengzon, Per Ferdinand, f. i

Jemshög i Bleking d. 5. 4. 1840, t d. 18. 7.

1893; kompositör och pianist; student i

Lund 1858; elev af v. Boom vid konserva-

toriet i Stockholm; var större delen af

sitt lif pianolärare och utgaf som sådan

en pianoskola; dessutom trycktes af

honom flera häften salongsmusik för pia-

no, samt sånger, bland hvilka särskildt

"Viola" och "Vuggevise" blefvo popu-

lära; öfversatte Th. Hauptners sång-

skola 1887.

Bennett, William Sterndale, f.

13. 4. 1816 i Sheffield, t 1. 2. 1875 i London;

1826 elev vid kgl. musikakademien i Lon-

don; 1837 var han i Leipzig för att vida-

re utbilda sig och blef under denna tid

Mendelssohns och Schumanns vän; år

1849 grundade han Bachsällskapet i Lon-

don, och i detta uppförde han 1854

Mattheuspassionen; 1856 kapellmästare

vid filharmoniska sällskapet i London;

1866 direktör för mus. akademien; anses

allmänt som Englands främste under ro-

mantiska skolans tid; skref hufvudsak-

ligen instrumentala verk: en symfoni

(G-moll), 4 ouverturer, 4 pianokonserter,

1 violoncellsonat, 1 trio; dessutom ora-

toriet :"Kvinnan från Samaria", kanta-

ten: "Majdrottningen"; solosånger, pia-

nostycken m. m.

Benoist, F r a n c o i s, f. 10. 9. 1794 i

Nantes, t 1878 i Paris; efter studier vid

Paris' konservatorium och i Italien

(Rompriset) blef han kgk hoforganist och

professor i orgelspelning vid konservato-

riet i Paris; mest känd är hans samling:

"Bibliothéque de Torganiste i 12 häften;

skref äfven en mässa och flera operor.
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Benoit, Peter, f. 17.8.1834 i Harle-

beke, Västflandern, t 8. 3. 1901 i Ant-

werpen; framstående belgisk kompositör

af tysk skola; efter studier i Tyskland

begaf han sig 1861 till Paris; vistades

sedan en tid i Briissel och blef 1867 di-

rektör för konservatoriet i Antverpen;

hans vlämiska operor "Het dorp in't ge-

bergte", "Isa" och "Pompéja" voro en

tid mycket omtyckta; skref dessutom

oratorierna: Lucifer, Die Schelde och De
Rhijn, äfven dessa vlämiska, slutligen en

mängd körverk, kantater, orkesterkom-

positioner, musik till skådespel, sånger

vid piano m. m. ; öfverallt vlämisk text;

äfven skref han flera musikhistoriska och

musikkritiska arbeten på samma språk.

Bentzon-Gyllich, Oscar, f. 3.9.1847 i

Fredriksborgs slott, Danmark, f i Åbo
1899; telegraftjänsteman i Finland; be-

kant operasångare.

Bepröfva mig, min Gud! psalm

171; HfEffner 171; motsvarar nr 293 i ko-

ralpsb. af 1697; saknas i utländska käl-

lor och äfven i svenska före 1697; har en

viss förvandtskap med' Hseffner 296.

Berber, Felix, f. 11.3.1871 i Jena;

framstående violinist; elev af Dresdens

och Leipzigs konservatorier; 1898—1902

konsertmästare vid Gewandhausorke-
stern i Leipzig, 1904 lärare vid musik-
akademien i Miinchen, 1907 vid Hochs
konserv, i Frankfurt a. M. och 1908 Mar-
teaus efterträdare vid Genferkonserva-

Berceuse (fr.), vaggsång.

Berceuse, vaggsång.
Bereden väg förHerran! psalm

53; Hseffner 53; motsvarar nr 340 i koral-

psb. af 1697; kan påvisas i Sverige 1694

(Riddarholmkyrkan) ; saknas i utländska
källor.

Berendt, Ni c o 1 a i, f. 7. 7. 1826 i Köpen-
hamn, t därst. 13. 3. 1889 i mars; violinist;

elev af Stein och Siegfried Saloman; upp-

trädde 1846 f. f. ggn offentligt; studerade

1851 i Wien under Ant. Halm och Sech-

ter; 1853—56 lärare och konsertspelare i

Hannover; 1862—83 kordirigent och orga-

nist vid synagogan i Köpenhamn; 1863

—

75 musikkritiker i "Dagstelegrafen". B.

har komponerat flera kantater, som upp-
förts vid skilda tillfällen, teaterstycken

("Hjertet paa Pröve", kgl. t. Kphn 1860),

musik för synagogan och dessutom pia-

noverk (op. 1—29 redan i Hannover) samt
sånger vid piano.

1. Berens, Johan Herman, f . i Ham-
burg d. 7.4.1826, t i Stockholm d. 9.5.

1880; kompositör och pianist; erhöll sin

första utbildning hos Reissiger i Dres-

den och begaf sig 1847 till Stockholm,

där han först uppträdde vid de offentliga

kvartettsoaréerna i Trädgårdsförenin-

gens paviljong; var sedan under åren

1848—60 musikdirektör vid lifregemen-

tets husarkår i Örebro; flyttade 1860 till-

baka till hufvudstaden för att tillträda

kapellmästarebefattningen vid Mindre
teatern; 1861 blef han t. f. och 1868 ord.

lärare i komposition och instrumente-

ring vid konservatoriet; var en tid piano-

lärare hos drottning Lovisa. Som kom-
positör torde han vara en af Sveriges

produktivaste. De till öfver ett hundra-

tal uppgående verken utgöra företrädes-

vis pianosaker (salongsmusik) i roman-

tisk stil, i allmänhet melodiösa och lätt-

spelta; jämte originalkompositioner för

piano arrangerade han för detta instru-

ment en mängd saker af såväl inländska

(A. F. Lindblad) som utländska komposi-

törer; jämte pianokompositionerna skref

han äfven en mängd solosånger vid pia-

no. Äfven för teatern skref han flera

operor; mest bekanta af dessa blefvo:

"En utflykt i det gröna" (1862), "Riccar-

do" (1869) och "Lully och Quinault" (1859)

;

af andra verk för scenen må nämnas:

"Violetta" (1855), "En sommarnattsdröm"

(1856). De flesta af hans arbeten utgåf-

vos på Hirschs förlag. Sitt största ryk-

te i utlandet vann han genom etydver-

ken: "Neueste Schule d. Geläuflgkeit"

op. 61 och "Die Pflege d. linken Hand"
op. 89.

2. Gustaf Herman B., f. i Stock-

holm d. 17.11. 1862; sångare och kompo-

sitör; elev af konservatoriet 1880—83, se-

dan anställd vid Berndts och Fröbergs

sällskap 1883—86; kapellmästare vid Sö-

dra och Vasateatern 1886—95 och vid ope-

rettsällskap i Danmark fr. o. m. 1896. —
B. har komponerat sånger, stycken för

violin och piano samt operetter ("I ung-

domens vår", "Prinsessa för en dag",

"Hin och smålänningen", "Jon Blund",

"De landsförviste" m. fl.).

1. Berg, Per Adolf, f. 27. 8. 1786 i

Romfortuna, Västerås stift, t i Alunda,

Uppsala stift, 9. 2. 1864; lärde sig på egen

hand orgelspel och innehade först plats

som organist i Kumla, sedan i Alunda;
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kallades 1845 till Ass. i Mus. akad.; hade
genom sparsamhet förvärfvat sig en stor

förmögenhet och testamenterade till

akad:s stipendiefond 1,500 r:dr r:mt. En
af akad:s helöningsjettoner bär hans
namn. (Å ena sidan står: "Uppmuntran
för flit och framsteg. Minne af organi-

sten i Alunda P. A. Berg").

2. Isak Albert B., f. 22. 9. 1803 i Stock-

holm, t därst. 1.12.1886; sångare och

sånglärare; 1820 student i Uppsala, där
han 1824 tog kansliexamen; studerade

sång för Siboni i Köpenhamn; 1827—29

företog han resor i Tyskland och Italien,

uppträdde flerstädes offentligt och de-

buterade först på scenen i Venedig 1828

som Jephta i operan af samma namn;
återkom 1829 till Sverige och var därefter

1831—50 sånlärare vid kgl. op., en be-

fattning som han åter innehade 1862

—

70. B. var på sin tid Sveriges främste
sånglärare; en af hans första elever var
Jenny Lind; af andra kunna nämnas:
Oskar Arnoldson, Math. Ficker-Gelhaar,

Prins Gustaf, Oscar II. Som körledare i

"Harmoniska sällskapet" på 1820-talet in-

lade B. stora förtjänster, likaså på 1830-

talet i "Sällskapet för sångöfningar".
1831 fick han titeln hofsångare; blef LMA
1831 och 1862 RVO. B. erbjöds 1839 Si-

bonis plats i Köpenhamn, men ville ej

mottaga den. Som kompositör är han
blott känd genom den lilla visan "Fjär-

ran i skog", som genom J. Lind fördes

ut i Europa.
3. N a t a n a e 1 B., f. i Stockholm 1879;

student i Sthlm 1898; 1902 veterinär-

examen; elev i konserv, af Giinther, i

kontrapunkt af Lindegren; dessutom
flera studieresor i utlandet; 1908 stats-

stipendium som kompositör; skref bl. a.

operan "Lejla" (uppf. 1912) o. symf. dik-

ten "Traumgewalten" (Dortmund 1912).

4. Carl Alfred B., f. 13.10.1857; diri-

gent och kompositör; student 1877; stu-

derat vid Uppsala univ. 1877—86; vid
Lunds univ, 86—88; musikstudierna, be-

gynta redan under skoltiden, fortsattes

vid univ. under J. A. Josephsons, I. E.

Hedenblads och Carstensens ledning; ge-

nomgick 1894—96 Leipzigs konservatori-
um och företog därefter studieresor i

Tyskland och Österrike (företrädesvis
åren 1896, 97, 98 samt sedan 1900 och
1907); har alltsedan 1889, med undantag
af studietiden i Leipzig, varit Lunds stu-

dentkapells dirigent och sedan 1891 (med
samma undantag) äfven studentsångför-

eningens ledare; var t. f. kapellmästare
vid Lunds univ. 1892 och 1893 och är allt-

sedan 1897 ord. kapellmästare därstädes.

Jämte dessa befattningar har B. varit le-

dare för åtskilliga körer och musiksäll-

skap i Lund, Malmö och Landskrona; år
1910 utsedd till andre dirigent för Sven-
ska Sångarförbundet och 1911 till förste

dirigent vid Skånska Sångarförbundet;
1904 hedersledamot af "Swedish glee-

club" i Brooklyn. B. har, företrädesvis

med Lunds studentsångförening, företa-

git en mängd konsertresor i in- och ut-

landet, däribland 1895 till Danmark och
Slesvig, 1894 till Köpenhamn, 1896 till

Sverige och Norge, 1897 till Stockholm
(Oscar II:s regeringsjubileum); 1899 till

Norge; 1904 till Förenta Staterna (S:t

Louis-utställningen); sedan de flesta år
en konsertturné genom Sverige. Såsom
kapellmästare vid Lunds univ. har B. äf-

ven hållit offentliga föreläsningar i mu-
sikteori och musikhistoria; erhöll Litt.

et art. 1897; RVO 1908. Som dirigent

af manskörer har B. gjort sig vida
känd såsom en af Sveriges allra främ-
ste, och Lunds Studentsångförening har
under hans ledning nått den högsta blom-
string den någonsin haft. En mängd
kompositioner äro utgifna i tryck, huf-

vudsakligen inom manskvartettens och
solosångens område. Af större arbeten
må nämnas: Kantat vid Frimurareföre-
ningen Eos' 25-årsjubileum 1891; Kantat
vid jubelpromotionen 1893; Kantat vid
Lunds Univ:s Sekelpromotion 1900; Kan-
tat vid Provinsiallogens i Kristianstad

100-årsjubileum; Kantat vid aftäckandet
af bysten öfver O. Lindblad 1908; Kan-
tat vid Odd Fellewordens 25-årsjubi-

leum 1909; Kantat vid Akad. föreningens
i Lund invigning 1911 m. fl.; dessutom:
"Slumren Ijuft I hädangångna", re-

quiem för manskör och ork. 1898; "lo
triumphe", festpreludium för stor ork.

1899; "Anabasis" för stor ork. 1901; ett

tjugotal solosånger vid piano, de äldsta

af år 1878; likaledes ett tjugo-tal mans-
körer a capella (däribland: "Människan
af kvinna född" 1897, "Jordens oro vi-

ker" 1904, "Saliga äro de saktmodiga"
1910); dessutom kompositioner för piano,

piano och violin, piano och violoncell

m. m. B. har dessutom verkställt en
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öfvers. af Jadassohns Lärob. i enkla,

dubbla, tre- och fyrdubbla kontrapunk-

ten (Lund 1901) samt under 1890-talet äf-

ven tryckt en del botaniska arbeten

(Studien iiber Rheatropismus bei den

Keimwurzeln d. Pflanzen, Lunds univ:s

årsskr. 1899).

Bergamasca, en italiensk dans från

1500-talet, hvarom forskningen ännu ej

sagt sista ordet. Riemann nämner Az-

zojnolis Villote del Fiore 1569, som det

första arbetet med b. Dock synes det

här mera vara tal om en sång från

staden Bergamo. Emellertid förekom-

mer dansen i J. Abondantes lutbok af

1585 (5:te boken) och sedan i Thysius' lut-

ms. från 1590-talet, Besardus' lutbok af

1603, Chilesotti-ms. från c. 1600, Per Bra-

hes visbok c. 1620. Denna tid: 1585—20

synes ha varit dansens ryktbarhets-

period, då man öfver hela det bildade

Europa kände den. Af Shakespeares

Midsommarnattsdröm veta vi, att den va-

rit en bonddans med en viss plump och

otymplig karaktär. Efter 1620 torde dan-

sen så småningom ha alldeles försvun-

nit men i stället öfvergick namnet på en

viss melodi, som sedan 1590-talet varit

förenad med b.-dansen. Denna melodi
gick nu allmänt under namnet "berga-

mascan" och blef mycket populär under
andra hälften af 1600-talet. Till Sve-

rige kom den under sitt kända namn
äfven, och J. A. Bellman meddelar den
som folkmelodi från Dalarne 1706. Efter

denna tid ingick den alltmera i folk-

visan och under 1800-talet ha en mängd
folkmelodier i Sverige upptecknats, som
alla gå tillbaka till "b." I sin senaste

form finnes den i den kända ringleks-

melodien till: "Skära, skära hafre". Äf-

ven i Tyskland har den blifvit folkme-

lodi till visan: "Kraut und Riiben", och

J. S. Bach har användt den som tema i

en komposition. — Se vidare: T. Nor-

lind. Melodier till Sv. folkvisor o. folk-

danser s. 75—79. — Groves lexikon på-

pekar en alldeles ny dans från 1800-talet,

som äfven den fått namnet "b." Ett

exempel anföres från Piattis op. 14 för

violoncell och piano. Här är b. en liflig

dans i ^s-takt. Den forna C. var i */* och
synes ha varit mera långsam i tempot.

Bergendahl, Axel, f. 1839 i Göteborg,

t därst. 6.10.1909; utbildade sig först vid

Göta artillerireg:s musikkår, blef stabs-

trumpetare och 1878 efter J. Czapek

musikkårens anförare; fick afsked från

denna befattning 1902; B. var dessutom

medlem af St. teaterns kapell och musik-

föreningen; komponerade flera omtyckta

marscher (Svea trängkårs marsch); B.

var gift med sångerskan A x e 1 i n e

M r ä z.

Bergenson, Aron Victor, f. i Värn-

hem 2.10.1848; studerade musik först i

Skara under J. A. Mankell och tog orga-

nistex. för denne 1866; var sedan 2 år

elev af Göteborgs folksk.-sem.; elev af

konserv, i Stockholm 1872—76; studerade

kontrapunkt o. komposition för H. Be-

rens; lärare i harmonilära vid samma
konserv. 1885; kantor i Slottskyrkan 1893.

LMA 1895. Professor i harmonilära 1912.

Af kompositioner må nämnas pianostyc-

kena "Albumblad" och "Lyriska stäm-

ningar". B. har särskildt gjort sig känd

som läroboksförfattare i musik: Harmo-
nilära 1899 (3:e uppl. 1910), Musiklära

1903, Kyrkotonarternas praktiska an-

vändning 1906, Musikens första grunder

1908. Af dessa har den förstnämnda vun-

nit berättigadt erkännande som Sveriges

främsta originalarbete i harmonilära.

Som lärare har B. utöfvat en mycket

gagnande verksamhet och utbildat en

mängd af landets bästa organister och

kantorer; hans lärareverksamhet har

präglats af ungdomlig entusiasm och

stor pedagogisk duglighet.

Bergensson-Söderman, Erika Kri-
stina, f. 26.7.1864 i Stockholm, t 8. L
1904 därst.; elev vid kgl. teatern i Stock-

holm 1883; debuterade därst. som Zelida

i "Konung för en dag" 12. 10. 1884 och

sjöng sedan å samma scen 1885 som An-

na i "Friskytten" och Nancy i "Martha";

1886 studerade hon i Paris och lät våren

1887 höra sig där å en konsert i Salle

Pleyel; var engagerad vid k. t. i Sthlm

1887—88; studerade åter i Paris 1889—91

för Delle Sedie. Bland hennes roller

märkas i öfrigt: Zerlina, Papagena,

Siebel i "Faust", Flora i "Den vilseför-

da". Efter att 1891 ha ingått äktenskap

med operasångaren C. A. Söderman upp-

trädde hon mindre ofta offentligt.

1. Berger, L u d w i g, f . 18. 4. 1777 i Ber-

lin, t 16. 2. 1839 därst.; pianist och peda-

gog; 1804 i Petersburg tillsammans med
Clementi, A. Klengel och Field; kom
1812 till Stockholm, där han d. 17. 11. gaf



88 Berggreen—Bergström

en konsert ä riddarlinssalen; berömmes
vid denna som utmärkt skicklig på sitt

instrument; från Sthlm for han till Lon-

don, där han stiftade bekantskap med J.

B. Cramer; fr. o. m. 1815 bodde han i

Berlin och fick snart anseende som en

af de främste pianolärarna; bland hans

många elever må nämnas: Mendelssohn,

Fanny Henselt, Taubert; skref piano-

kompositioner, etyder, manskvartetter,

solosånger, kantater.

2. Wilhelm B„ f. 9.8.1861 i Boston;

1878—82 elev af Fr. Kiel vid kgl. högsko-

lan för musik i Berlin; var någon tid

lärare vid Klindworth-Scharwenka-kon-

servatoriet och blef 1903 hofkapellmästa-

re i Meiningen; af hans kompositioner

blefvo särskildt solosångerna och mans-
kvartetterna omtyckta; skref äfven två

symfonier, kammarmusik och komposi-

tioner för kör och orkester ("Gesang der

Geister iiber den Wassern", "An die gros-

sen Toten", "Totentanz", "Meine Göttin",

"Euphorion").

Berggreen, Andreas Peter, f. 2. 3.

1801 i Köpenhamn, t därst. 9.11.1880;

student 1819 bedref han först juridiska

studier; samtidigt ägnade han sig åt

musik på egen hand samt spelade flöjt,

guitarr och piano; endast en kortare tid

var Weyse hans lärare i komposition;

hans arbete inom musiken gick företrä-

desvis i riktning åt kyrkomusik, skol-

och folkmusik; som lärare fick han en

mängd elever, däribland N. W. Gade och

P. Heise; 1838 blef han organist vid Tri-

nitatiskyrkan; 1843 stiftade han Haand-
vajrkersangforeningen, som i sin tur gaf

impulsen till en mängd andra liknande

föreningar; 1858 utnämndes han till pro-

fessor och 1859 till sänginspektör af

kyrkoministeriet; 1878 blef han heders-

doktor; af hans många verk har den sto-

ra samlingen folkvisor och danser från

all världens länder blifvit mest bekant.

Arbetet är för sin tid godt och öfversikt-

ligt samt har i hög grad bidragit till att

popularisera folkmusikforskningen. För
vår tid är det dock mindre brukbart.

Ett annat i Danmark åtminstone vida

kändt arbete är koralboken, som har en

viss konservativ hållning och represen-

terar som sådan en viss "högerriktning"

gent emot Grundtvigsångböckernas mera
framträdande frisinne. B. komponerade
äfven själf kyrkokoraler. Som tonsätta-

re är han numera till största delen

glömd, men på 20- och 30-talen uppför-

des flera af hans själfständiga verk:

"Kong Christian Isegger ned sit Svcerd"

för Kegensens jubelfest 1823, en förmäl-

ningskantat till text af Oehlenschläger

1829, operan "Belledet og Busten" 1832,

musik till Oehlenschlägers tragedier:

"Tordenskjold", "Dronning Margareta",

"Sokrates"; dessutom flera fosterländska

sånger.

Bergman, Eleonora (Ellen) f. 5. 1.

1842 i Strängnäs; utbildade sig redan i

föräldrahemmet å violoncell, ett instru-

ment, hvarå hon under 1870-talet någon
gång lät höra sig solo vid konserter; elev

vid konservatoriet i Stockholm 1864—69

och tog 1867 organistexamen med de hög-

sta betyg; 1870—99 var B. lärarinna vid

kons. i elementarsäng; dessutom har hon
varit sänglärarinna vid en mängd högre

flickskolor i hufvudstaden; slutligen har

B. äfven utöfvat en stor privat undervis-

ningsverksamhet; till Mus. ak. donerade

hon en stipendiefond å 6,000 kr. Som
sångerska har hon endast undantagsvis

låtit höra sig.

1. Bergström, Axel Gottlieb, f.

1786 i Stockholm, t därst. 1853; bokhål-

lare i riksbanken; var en af stiftarna af

Harmoniska sällskapet och intresserad

aktiv medlem af Mazerska kvartettsäll-

skapet (särskildt tiden 1823—32); en stor

gynnare af tonkonsten (understödde L.

Norman och And. Gehrman m. fl.); spe-

lade själf violin o. violoncell. LMA 1848.

2. E b b a B., f. 5. 7. 1815, f 10. 2. 1860; ut-

märkt pianospelerska; gift 1847 med den

berömde violinisten Th. E. A. d'Aubert.

3. C a r 1 Axel B., f. 2. 2. 1864 i Gar-

penberg, Kopparb. län, t 31. 10. 1907 i

Stockholm; violinist och dirigent; elev

af konserv, i Stockholm 1880—85; altvio-

linist i hofkapellet 1882 och i Aulinska

kvartetten 1887; musikanförare för Upp-
lands regemente 1888; musikdirektör 1890;

1903 musikdir. vid Göta lifgarde.

4. Oskar B., f. 18. 7. 1874 i Stockholm;

bassångare; elev af I. Hallström 1891 i

sång och fru Linden i plastik; debutera-

de å Kgl. teatern 1896 som Lothario i

"Mignon"; var sedan engagerad därst,

under åren 1897—99, då han öfvergick

till Ranfts teatrar; bland hans roller

märkas: Vulcanus i "Philemon o. Bau-

cis", Hans i "Per Svinaherde", Papageno
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i "Trollflöjten", Leporello i "Don Juan",

Härolden i "Valdemarsskatten", Giaco-

mo i "Fra Diavolo"; å Svenska teatern

sjöng han Gaspard i "Cornevilles kloc-

kor", Halifax i "Hin ondes snaror" m. fl.

5. Anna Katarina B., f. 30. 12. 1853 i

Fernebo, Värmland; organistexamen vid

k. konserv, i Stockholm 1876 med högsta

betyget i solosång; sedan elev af Ellen

Bergman 1880—83; sånglärarinna i Filip-

stad 1878—80, vid Högre Elem.-lärov. f.

flickor i Stockholm 1880—81; dessutom
vid flera andra skolor i hufvudstaden;
sedan 1897 vid Högre lärarinnesem. och

Statens normalskola f. flickor och fr. o.

m. 1902 som "ledare af profkurs i skola"

vid k. konserv, i Stockholm; har äfven
hållit flera mycket uppmärksammade
kurser i sång; B. har företagit flera stu-

dieresor till utlandet i sångpedagogiskt
syfte; utgifvit uppsatser rör. sångunder-
visning i skolor i flera svenska och tyska
facktidskrifter, "Sångkurs för skolan"

(hft. 1—4), "Handledning vid den första

sångundervisningen i skolan" (tills. m.
Hanna Malm). B. är varm vän af "for-

melmetoden".

Beringer, Oskar, f. 14. 7. 1844 i Furt-

wangen i Baden; elev af Moscheles och
Tausig; grundade 1871, då han flyttade

öfver till England, en högskola för pia-

nospel i London, som existerade till år

1897; år 1885 blef han lärare i pianospel

vid kgl. mus. akad. därst.; författare af

instruktiva pianoetyder och en lärobok
i pianoundervisning.

Bériot, Charles Auguste de, f.

20.2.1802 i Löwen, f 8.4.1870 i Brussel;

framstående violinvirtuos; var till stör-

sta delen autodidakt; begynte vid 19 års

ålder konsertera i Paris och reste sedan
till London; den uppmärksamhet man
här öfverallt skänkte hans prestationer,

föranledde konungen af Nederländerna
att kalla honom till soloviolinist mot
tämligen hög aflöning; revolutionen 1830

omintetgjorde denna anställning, och
han begaf sig nu åter på konsertresor i

England, Frankrike, Belgien och Italien;

1836 ingick han äktenskap med den be-

römda sångerskan Maria Malibran; han
erkändes vid denna tid tämligen allmänt
som en af de allra främste då lefvande
violinvirtuoserna; efter hustruns hastiga
död samma år återvände han till Briis-

sel, där han kvarstannade till 1840 utan

att offentligen låta höra sig; sistnämnda
år företog han nya konsertresor i Tysk-
land; efter Baillots död 1842, erbjöd
Auber honom dennes plats som lärare
vid konservatoriet; B. föredrog dock
Briissel; 1843 blef han professor vid kon-
servatoriet därstädes; 1852 lämnade han
platsen, emedan hans syn blifvit starkt
försvagad; efter 1858 var han fullstän-

digt blind. B:s omtycktaste verk äro:

11 Airs variés, 7 konserter; dessutom
skref han 4 trios och några duos bril-

lantes; slutligen äfven läroböcker i vio-

linspel: Ecole transcendentale de violon;

Grande methode (1858). B. betraktas som
grundläggaren af den moderna franco-
belgiska skolan inom violinspelet i mot-
sats till den klassiska, parisiska, som re-

presenteras af Viotti, Kreutzer, Eode
och Baillot. B. upptog efter Paganini
de många karaktäristiska violinpassa-

gerna, dubbelgreppen, arpeggios, pizzi-

catos. B:s föredrag utmärkte sig af
grace och elegans, men på samma gång
en viss undfallenhet för publikens
smak, och därigenom förorsakades ett

visst effektsökeri, som kom att utgöra
virtuosskolans svagaste punkt, så länge
tidsålderns smak stod åt det yttre effekt-

fulla i st. f. den inre gedigenheten. Af
hans talrika elever är Henri Vieuxtemps
den berömdaste.

Berlin, Johan Daniel, f. 1710 i Me-
mel, t 1775 i Trondhjem; kom 1730 till

Köpenhamn och blef 1737 organist vid
domkyrkan i Trondhjem; var på sin tid

känd som skicklig orgelvirtuos, hvars
rykte äfven nådde Tyskland; han syssel-

satte sig mycket med akustik och kon-
struerade 1752 ett monochord, som vid
hvilken temperatur som helst höll tonen;
efterlämnade vid sin död flera akustiska
afhandlingar i manuskript; i tryck ut-

kom: ett häfte Sonater för klaver, "An-
fangsgriinde der Musik", 1742, (1744

dansk: "Musikaliske Elementer", tr. i

Trondhj.) och "Anleitung zur Tonome-
trie" (Köpenh. o. Leipzig 1767). Af B:s
söner efterträdde en fadern, en annan
blef organist i Christiansund.

Berlioz, H e c t o r, f . 11. 12. 1803 i Cöte
S:t André vid Grenoble, t 8.3.1869 i Pa-
ris; programmusikens skapare. Fadern
var läkare, och sonen skulle, enligt fa-

derns önskan, ägna sig åt samma kall;

han skickades därför 19 år gammal till
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universitetet i Paris för att studera me-

dicin. Han fattade emellertid snart ett

lifligt intresse för musik, speciellt ope-

ran, och de medicinska studierna fingo

hvila för tonkonsten. Snart hade han

oåterkalleligt beslutat att ägna sig helt

åt musiken. Fadern uppmanade honom
att återtaga de medincinska studier-

na, så framt han ej ville gå förlustig

det penningunderstöd, han hittills fått.

Han stod dock fast och blef också utan

all hjälp hemifrån. För att uppehålla

sig, tog han anställning som körsångare

vid en mindre teater samt gaf äfven en

del musiklektioner. Sina musikstudier

skötte han vid konservatoriet under Le-

sueurs ledning. Det var hufvudsakligen

orkester- och kompositionsöfningar han

bedref. De gamla polyfona musikfor-

merna tilltalade honom ej och han för-

blef hela sitt lif en afgjord hatare af

Bach och fugastilen. Något instrument

lärde han sig ej traktera. Flöjt spelade

han visserligen först något litet, men nå-

gon skicklighet på instrumentet vann

han ej. Det var orkestern som helhet,

hvilken blef hans instrument, men på

det blef han en mästare som få. Fadern

bevektes att åter skänka honom sin

hjälp, sedan en sjukdom tvungit sonen

att för en tid nedlägga musikstudierna.

På egen bekostnad lät B. nu uppföra en

"messe solenelle" af egen komposition.

Oaktadt denna rönte ett kyligt motta-

gande, var B. öfvertygad om sin stora

begåfning som tonsättare. För att för-

värfva Rompriset, som gaf tillfälle till

en femårig vistelse i Italien, inlämnade

han till konservatoriet komposition på

komposition till bedömande. Till sist

lyckades han med kantaten Sardanapel,

och 1830 for han till Rom. Här fann

han ej sina konstnärliga förväntningar i

någon mån tillfredsställda. Han skref

efter ett år till Paris och bad att få

återvända, men detta nekades. Först

genom enskild bemedling lyckades han

att efter IV2 års bortvaro komma till-

baka till hemlandet. Nu samlade B. i

största hast en orkester och gaf en kon-

sert med egna kompositioner, framför

allt sin strax före Romresan skrifna

"Symfonie fantastique". Det är pro-

grammusikens första typiska verk. Tex-

ten hade B. själf författat. Innehållet

är "en episod ur en konstnärs lif": En

konstnär har förälskat sig, och musiken

vill skildra, huru kärleken stiger från

lugnt svärmeri till lidelsefullhet, svart-

sjuka, raseri, ända till dess den öfver-

går i ömhet, tårar och förkrosselse. De
enskilda delarna äro ytterst löst för-

bundna med hvarandra. Än är det en

balscen, än en drömscen med afrätt-

ningsplats, än häxerifantasier. Ämnet
till 'episoden' hade B. hämtat ur sitt

eget lif. Han hade med den honom egna

glöden och häftigheten i känslor föräl-

skat sig i en irisk skådespelerska, miss

Smithson. Hans kärlek besvarades i

början ej, och B. formligen frossade i

förtviflan. Han bibehöll hela sitt lif

igenom denna häftiga, lidelsefulla kän-

slosamhet; ännu i sitt 60:de år förälska-

de han sig med samma ungdomliga häf-

tighet som vid tiden för skapandet af

fantastiska symfonien. När han åter-

vändt från Rom och blifvit mera upp-

märksammad som kompositör, gaf miss

Smithson honom sitt ja-ord. Äktenska-

pet blef ej lyckligt, och fr. o. m. 1840-

talet lefde de fullt skilda. B. begaf sig

nu ut på konsertresor till Tyskland

(1843), Österrike (1845), Ryssland (1847).

Liszt anslöt sig 1847 öppet till hans idéer

om programmusiken, och äfven eljest

förvärfvade han sig många vänner i

Tyskland. Hans hemland förhöll sig

emellertid ännu kyligt mot honom, och

en kompositionslärareplats vid konser-

vatoriet i Paris, som han sökt, erhöll

han ej. 1839 hade han blifvit konserva-

tor för konservatoriets musiksamlingar

och 1852 förändrades denna till en biblio-

tekarieplats. På 1850- och 60-talet före-

tog B. nya konsertresor, under hvilka

han bl. a. besökte Belgien, England,

Tyskland och Ryssland. Han återvände

höljd med europeiskt rykte och ära, men
hans landsmän visade honom ännu ej

den uppmärksamhet han ansåg sig ha
förtjänat. Denna otacksamhet fyllde

honom med bitterhet mot sitt fosterland.

Tyskland och England ansåg han mera
lämpade för att mottaga hans komposi-

tioner och väntade därför sina största

framgångar därifrån. Hade Frankrike

ej nog hedrat honom under hans lifstid,

blefvo de ärebetygelser hans verk fingo

röna i hemlandet efter hans död så myc-
ket större. Efter kriget 1870 har Frank-

rike på allt sätt velat framhäfva ho-
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nom som den store franske kompositö-

ren gent emot tyskarnas Wagner och

Liszt. Några verkliga efterföljare har

B. dock ej fått i Frankrike. Saint-Saens,

som under tidigare år stått hans rikt-

ning närmast, visar i sina senare kom-
positioner ett helt annat skaplynne och

går sina egna vägar. — B:s verk äro

alla för stor orkester och i de större

musikformerna. Inom den enkla visan

med enkelt ackompagnement lyckas han
minst. Verkligt folklig kan B. aldrig

bli, därtill saknar han framför allt den
okonstlade enkelheten. Men äfven i de

stora formerna äger han ej de stora lin-

jerna med tematisk formbehandling och
konsekvent genomförda motiv. Idéerna

komma oförmedlade utan allt förbere-

dande, och stilen får därför något nyck-

fullt öfver sig, något nervöst, oroligt.

Sina främsta verkningsmedel äger han
i orkestern, där han som ingen före ho-

nom förstår att utnyttja alla klangeffek-

ter. För alla de enskilda instrumentens
karaktäristiska egenskaper ägde han en
ovanligt fin känsla, och han försummade
aldrig att lämna prof på sin skicklighet

i instrumental behandling. Ett af hans
gedignaste och insiktsfullaste verk, hans
instrumentationslärobok (Grande traité

de rinstrumentation et d'orchestration

mödernes; avec supplement: Le chef

d'orchestre) lämnar talrika prof på den
kännedom han på detta område förvärf-

vat. Hans requiem ("Grande messe des

mörts") af år 1837 till minne af Julirevo-

lutionens offer är karaktäristiskt för

denna hans sträfvan efter att få stora

verkningar genom uppbjudande af en
väldig mängd instrument. Larminstru-
mentens kärna i denna orkester utgjor-

de 16 basuner, 16 trumpeter, 12 valdt-

horn och 8 pukor. Till dessa hörde se-

dan: 108 stråkar och 20 träblåsare. Bland
mera intressanta klangeffekter märkes
dessutom i afdelningen "Hostias" med 8

basuner och 3 flöjter, hvilka följa hvar-
andra unisont, under det hela öfriga or-

kestern har paus. Han ville med denna
klangverkan visa "det stora afständet
mellan himmelen o. jorden". Trots denna
massorkester, var B. betänkt på en ännu
större. Han föreslår i sin instrumenta-
tionslärobok en orkester på 480 man,
hvaribland märkas: 30 harpor, 30 pianon
och 250 stråkar. Af hans kompositioner

må nämnas: Åtta scener ur Faust, 1828

—29, ouverturerna: Wav^erley, 1827—28,

Les Francs juges, 1827—28, King Lear,

1831, The Corsair, 1831, Rob Roy, 1832,

Le Carnaval romain, 1843; symfonierna:

Symph. fantastique, 1830—31, Symph. fu-

nebre et triomphale, 1834—40, Harold en
Italie, 1834, Roméo et Juliette, 1838; kan-

taten: La revolution grecque, 1826, Her-
minie, 1828, La mört de Cléopåtre, 1829,

Le 5 mai, 1834, L'imperiale, 1855; La
Damnation de Faust, 1846; Benvenuto
Cellini, 1835—37, opera i tre akter; L'En-
fance du Christ, 1850—54, oratorium i tre

delar; Lelio, ou le retour ä la vie, 1827

—

32, monodrama; Beatrice et Benedict
1860—62, komisk opera i 3 akter; Les
troyens, stor opera i två delar. Jämte
sina originalkompositioner arrangerade
han äfven verk för stor orkester. Mest
bekant af dessa torde hans orkesterarr.

af Webers 'Aufforderung zum Tanz' (1841)

vara. Han arrangerade äfven Schu-

berts Erlkönig (1860). — Som musikkriti-

ker skref B. i flera Paristidningar: Cor-

respondant, Revue européenne, Courier

de TEurope, Journal des Débats, Ga-
zette musicale de Paris m. fl. Af dessa

uppsatser utkommo en del sedan i bok-

form. Dessa äro: Voyage musical,

Etudes sur Beethoven, Gluck et Weber,
1843, Les soirées de Forchestre, 1853, Les
grotesques de la musique, 1859, A travers

chants, 1862 m. m. B:s bref till Carolyne
Sayn-Wittgenstein utgaf La Mara i

Leipzig 1903. F. Weingartner och Mal-
herbe redigerade en samlad upplaga af

B:s verk å Breitkopf & Härtels förlag

1901 ff. — Af B.-litteratur må nämnas: A.

Jullien, Hector B., 1888, Tiersot, H. B.

et la soeiété de son temps 1903, Tiersot,

Correspondance H. B. 1907, F. Boult, B:s

life as written by himself in bis letters

and memoirs 1903, R. Pohl, H. B., Stu-

dien und Erinnerungen 1884.

Bernhard, Christoph, f. 1627 (el. 28)

i Danzig, t 14.11.1692 i Dresden; stude-

rade musik för B. Erben och orgelspel

för Paul Syfert; han begaf sig sedan till

Dresden och H. Schiitz; kurfursten tog

honom till sig 1649 och satte honom i

stånd att företaga en studieresa till Rom,
där han blef Carissimis vän; 1655 blef

han vicekapellmäst. i Dresden; de ita-

lienare, som åtföljt honom på hans åter-

resa intrigerade där mot honom, och



92 Bertini—Berwald

B. begaf sig därför till Hamburg, där

han var organist 1664—74; denna tid var

en verklig storhetstid i Hamburgs mu-
siklif, och B. var själf en af de verksam-

maste krafterna; år 1674 återvände han
emellertid till Dresden, där han kvar-

stannade som kapellmästare till sin död.

Bertini, Henri, f. 28.10,1798 i Lon-

don, t i Meylan 1.10.1876; framstående

pianopedagog; tillhörde en gammal mu-
sikerfamilj; redan vid 12 års ålder före-

tog han i faderns sällskap en konsert-

resa genom Holland och Tyskland, Eng-
land och Skottland; 1821—29 bodde han
i Paris; hans främsta arbeten äro pia-

noetyderna (op. 100, 29 och 32), hvilka

såsom enklare stycken särskildt lämpa
sig som förstudier till Czerny.

Berton, Henri M o n t a n, f . 17. 9.

1767 i Paris, t 22. 4. 1844 därst.; son af

operakomp. och kapellmästaren vid sto-

ra operan Pierre B. (1727—1780), hvilken

inlade stor förtjänst om uppförandet af

Glucks verk; fadern införde sin son i

operatekniken, och B. blef snart en god
kännare af operastilen; Sacchini var en

tid hans lärare; 1795 blef B. lärare i har-

moni vid konservatoriet; 1807 kapell-

mästare vid italienska operan, 1809 sång-

chef vid Stora operan och 1816 professor

i komposition vid konservatoriet; hans
första opera "La Dame invisible" skrefs

1783 och uppfördes fyra år senare. Hans
berömdaste operor blefvo sedan: Ponce
de Leon 1797, Montano et Stephanie 1798,

Le Délire 1799 och Aline, ou la reine de

Golconde 1803. Kossinis och Boieldieus

ära öfverglänste snart B:s, och därige-

nom råkade han snart i glömska; då han
dog, mindes man knappast den ära han
en gång med sina operor vunnit.

Bertoni, Ferdinando Giuseppe,
f. i Salo vid Venedig 15.8.1725, t i De-
senzano vid Brescia 1. 12. 1813; elev af

padre Martini; 1752 organist vid S. Mar-
cokyrkan i Venedig; 1757 körledare vid

konservatoriet 'Dei Mendicanti', en plats,

som han bibehöll till republikens fall

1797; skref flera operor, däribland Or-

pheo 1776 till samma text som Gluck;

skref i allt 34 operor, 12 oratorier, för-

utom flera instrumentala kompositio-

Bertram, T h e o d o r, f. 12.2.1869 i

Stuttgart, t för egen hand i Bayreuth
nov. 1907; framstående Wagnersångare
(baryton); först utbildad af sin fader

barytonisten Heinrich B.; sedan elev af

konserv, i Stuttgart; i början var han
instrumentist (violoncell, kontrabas och

cornet a pistons, basun); uppträdde se-

dan som sångare och visade sig då äga
jämte god röst äfven en betydande dra-

matisk skicklighet; var sedan anställd

vid Stadtteatern i Hamburg, därefter i

Berlin och Mlinchen; han firade här tri-

umfer bL a. som Don Juan och Almaviva
i "Figaros bröllop"; uppträdde sedan i

Amerika och London och gjorde stor

lycka; jämte Mozarts operor har B. äfven

inlagt stora förtjänster som Wagnersån-
gare bl. a. som Hans Gades i "Mäster-

sångarne"; han har äfven sjungit Beck-

messer i samma opera; vidare är han
från Bayreutherfestspelen känd som Wo-
tan och Amfortas. Stockholms kgl. scen

gästade B. 1904.

Berwald. Framstående musikersläkt,

hvilken alltsedan 1770-talet gifvit Sveri-

ge en mängd mycket dugande tonsättare

och utöfvande musiker. Släkten kan
följas tillbaka till midten af 1700-talet

och tillhör Nordtyskland. Från och med
1700-talets slut äro endast svenska mu-
siker kända inom familjen. Vi meddela
först en öfversikt af de medlemmar inom
släkten, som framträdt som musiker an-

tingen som utöfvande konstnärer eller

kompositörer:

1. Johann Gottfried,

Schwerin.

(1700-talets 2:a hälft).

Släkten Berwald.

2. Johann Friedrich,

Slesvig. t 1789.

3. Christian Friedrich Georg

(2:a sonen i l:a giftet).

1740—1825.

12. Frauz Adolf.

1796—1866.

13. Hjalmar, f. 1848.

14. Astrid, f. 1886.

10. Christian August,

1798—1869,

g. 2:a gängen med :

11. Hedvig Sundblad.

4. Georg Johann Abraham
(i 3:e giftet).

1758—1825.

5. Johan Fredrik,
1787—1861,

gift med:
6. Mathilda Cohn.

7. Fredrique. 8. Julia Mathilda, 9. Hedvig Eleonora,

g. m. K. Akerhjelm. g. m. Th. Säck.
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Den äldste kände medlemmen är J o-

hann Gottfried (1), om hvilken vi

blott veta, att han 1771 var medlem af

hofkapellet i Schwerin och detta år in-

gick äktenskap med Christiana Auguste
Hartmann från Trier. Eljest skrifver

han sig såsom varande från Ludwigs-
lust. Ännu 1768 är han medlem af of-

vannämnda hofkapell. 1774 skref han
ett "Sendschreihen an den Hn J. W.
Hertel" beträffande frågan: "Wie Quin-

ten und Oktaven zulässig und nicht zu-

lässig seyn" (ms. i Briissels bibi.) I

Schwerin finnes ett ms.: "Die Empfln-

dungen eines echten Obotriten; das hohe
herzogl. Meeklenb. Schwerinische Hans
durch der den 13. Juni 1778 erfolgten

Geburt des Prinzen Friedrich Ludewig,
in einer Cantate geschildert." I Darm-
stadt finnes i handskrift en "Sinfonia"

af en "Berwaldt", troligen densamme
eller någon samtida. Den omständighe-

ten, att J. G. B. kallar sig "junior" kun-
de tyda på, att någon ännu äldre med-
lem af släkten äfven varit musiker. I

hvad släktskapsförhållande J. G. står till

stamfadern för den svenska grenen, är

ännu ej utrönt. I staden Slesvig träffa

vi i andra hälften af 1700-talet en mu-
siker Johann Friedrich (2). Han
var född i Königsberg i Neumark och
dog 1789 i Slesvig. Andra sonen i första

giftet föddes 1740 i byn Hohen Aspe nära
staden Slesvig, följaktligen har J. F. re-

dan då varit bosatt i landskapet Slesvig.

Han var gift 4 gånger och hade i sina

äktenskap 20 barn. Andra sonen i för-

sta äktenskapet var Christian Frie-
drich Georg (3), f. 14.9.1740. Denne
hade fått sin utbildning hos den beröm-
de violinisten Franz Benda i Berlin och
kom till Stockholm 1772, då han anställ-

des som kammarmusiker hos hertig Carl
af Södermanland. 1773 blef han violi-

nist i hofkapellet, en plats, som han be-

klädde till 1806. Han gifte sig första

gången i Eutin. I detta äktenskap hade
han två söner och en dotter, hvilka dock
icke idkade musik. Efter sin första hu-
strus död gifte han 1789 om sig i Stock-
holm med Brita Agneta Bruno (f. i Sthlm
1765, t 26. 11. 1809). I detta äktenskap
hade han fem barn: 3 döttrar och 2 sö-

ner. Båda de senare blefvo namnkun-
niga musiker. Fr. o. m. 1806 till sin död
1825 lefde han i tillbakadragenhet i huf-

vudstaden. — I tredje äktenskapet hade
Joh. Friedrich bl. a. sonen Georg Jo-
hann Abraham (4), f. 1758. Denne
kom 1782 öfver till Sverige och var först

anställd som fagottist ett år i hofkapel-

let, sedan som violinist 1783—1800 i sam-
ma kapell. Med sin berömde son (seder-

mera kapellmästaren) företog han 1795

en konsertresa till Köpenhamn, 1797

till Finland, Ryssland, Tyskland och
Österrike. 1800 återkom han till Stock-

holm och begärde då ny permission för

konsertresor. Då denna vägrades, begaf
han sig först till Köpenhamn, där han
var med om striden mellan danskar och
engelsmän, sedan till Petersburg, hvar-
est han stannade till sin död. Han var
här dels ledamot af hofkapellet dels di-

rektör för filharmoniska sällskapet, t 27.

1. 1825. — Den sistnämndes son Johan
Fredrik (5) föddes 4.12.1787 i Stock-

holm. Han visade mycket tidigt stora

musikaliska anlag och spelade redan vid
sex års ålder på en af fadern gifven kon-
sert å riddarhuset (1. 12. 1793) ett stycke
för violin af Pleyel. En samtida yttrar

om hans uppträdande: "Så väl musik-
kännare som älskare funno sig på det

högsta öfverraskade att hos ett barn i

den åldern märka sådan skicklighet och
så god execution vid ett adagio, som
man icke förmodade." 1795 åtföljde han
sin far till Köpenhamn och spelade där
på kgl. teatern. I sitt tionde år (2. 4.

1797) gaf han f. f. ggn konsert i eget

namn, hvarvid uppfördes en af honom
komponerad ouverture för full orkester.

Samma år reste fadern med honom på
en längre konsertresa genom Finland,

Eyssland och Tyskland. Han lät här
öfverallt höra sig och beundrades all-

mänt (så t. ex. i Åbo; se härom: \V. L.,

Mus. sällsk. i Åbo 1790—1890, s. 23 f.). I

Petersburg spelade han för kejserliga

familjen och erhöll i present ett dyrbart

guldur. I Tyskland besöktes bl. a. Dres-

den, där några lektioner togos för Nau-
mann, och Leipzig, där kantor Weinlig
under sex veckor undervisade honom i

kontrapunkt. I Wien fick han öfvervara

första uppförandet af "Skapelsen" af

Haydn. I Wien lät han äfven höra sig

offentligt och komponerade 3 stråkkvar-

tetter och en symfoni. De förra försök-

tes på så sätt, att B. och hans far spela-

de violinerna och Salieri och Cartelieri
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"sjöngo" alt och bas. Efter 1800, då fa-

dern nekats permission, åtföljde han fa-

dern till Köpenhamn, där han tog lek-

tioner för Zink, och Petersburg, i hvil-

ken sistnämnda stad han först var i pen-

sion hos en reformert präst (1803—07).

Under denna tid tog han lektioner för

Rode och efterträdde honom själf 1807 i

kejserliga kapellet. Samtidigt fullkom-

nade han sig i kontrapunkt och harmo-
nilära för Neukomm och komponerade
1811 en operett i 3 akter: "L'héroine de

Tamour filial", hvilken uppfördes i Ere-

mitaget inför hofvet. 1812 tog han ha-

stigt afsked på grund af en tillrättavis-

ning han erhållit för försent kommande
till en öfning. 1813 var han åter i Stock-

holm tillsammans med Ferdinand Ries,

som åtföljt honom på resan. Efter nå-

gra konserter i hufvudstaden for han till

Göteborg för öfverresa till England. In-

nan sjöresan begynt, fick han dock kal-

lelse till förste violinistplatsen i hofka-

pellet (1814), året därpå blef han kon-

sertmästare, 1817 kallades han till LMA
och slutligen erhöll han 1823 efter Du
Puy kapellmästarebefattningen (tillf,

kap.-m. redan 1822). Å denna post kvar-

stannade han till 1849, då det italienska

operasällskapet gjorde sitt inträde äfven

å kgl. scenen (med Foroni som kapell-

mästare). Den 15. 9. 1817 ingick B. äk-

tenskap med Mathilda Charlotta
C o h n (6), f. i Helsingfors, som 1834 blef

första hofsångerska. Hon utbildade bl.

a. sina tre döttrar till goda sångerskor.

1833 företog kapellmästaren en konsert-

resa med sin hustru och äldsta dotter

Fredrique (7) till Köpenhamn och

Berlin. I sistnämnda stad gåfvo de alla

tre konserter å k. operan och erhöllo bi-

fall bl. a. från Spontini. I Köpenhamn
konserterades i närvaro af de kungliga.

I Danmarks hufvudstad blefvo alla så

högt uppburna, att raan erbjöd B. den
lediga kapellmästarebefattningen, som
han dock afslog. 1837 konserterades i Gö-

teborg, 1842 i Finland, dit B. åtföljdes

af alla tre döttrarna: Fredrique, Julia
Mathilda (8) och Hedvig Eleo-
nora (9). 1844 företog B:s hustru med
sina tre döttrar en konsertresa till Kö-
penhamn och firade där riktiga trium-

fer. Påföljande vinter 1844/45 gaf hela

familjen mycket omtyckta abonnerade
.soiréer i Stockholm, och 1846 konsertera-

des i Kristiania och Göteborg. Största

suceéen blef dock resan till Tyskland
1847. Om konserten i Dresden skrifver

B. själf: 'Det var ingen lätt uppgift för

mina döttrar att offentligt, på en stor

konsert, uppträda i en stad, hvars bilda-

de klass af dess invånare har så mycket
konstsinne och inom hvars murar allt

stort och utmärkt har låtit höra sig; men
jag var nästan öfvertygad att mina flic-

kors talent, i förening med dess vackra
röster, här skulle finna anklang och upp-
muntran. Också uteblef detta ej. Flic-

korna skördade i fullt mått rikt bifall af

publiken och konstnärerna. De båda ka-

pellmästarna, herrar Keissiger och Wag-
ner, jämte flera af kapellets artister,

hvaribland konsertmästarna Lipinsky
och Schubert, herrar Dotzauer, Kummer,
Fiirstenau, Kotte, Schlick, Greisser m.
fl. kommo i entreakten upp till oss på
teatern och yttrade bl. a., att flickorna

innehade den gamla, goda, italienska

metoden som nu för tiden är alldeles

bortkollrad för bara skrik, tremuleran-

de och andra ovanor med släpningar m.
m. d." Nya framgångar firades i Berlin

och Hamburg. Den lysande sångarbana
döttrarna begynt blef ej fullföljd. Fre-

drique gifte sig med en ritlärare och om-
talades sedan ej som sångerska. Hedvig
Eleonora ingick 29. 10. 1850 äktenskap
med violoncellisten i hofkapellet Theo-

dor Säck. 1853 lämnade han musiken
och blef grosshandlande i Stockholm.
Deras hem var länge en samlingsplats

för hufvudstadens musikvänner. H. E.

B.-S. dog 1880 i Nizza. Berömdast blef

Julia Mathilda (f. 14. 10. 1822). Efter

triumferna i Tyskland 1847 anställdes

hon vid kgl. teatern i Stockholm och
debuterade i oktober och november i

"Linda i Chamounix" och "Hugenotter-

na", sedan som Rosina i "Barberaren" 3.

5. 1840 och Isabella i "Robert af Norman-
die" d. 15. 5. s. å. Hon kvarstod till 1. 7.

1852 vid k. t. och uppträdde under denna
tid som Susanna i "Figaros bröllop",

Agatha i "Friskytten", Pamina i "Troll-

flöjten", Alice i "Robert", Adalgisa i

"Norma", Marie i "Regementets dotter",

Fiorilla i "Turken i Italien" m. fl. Den
7. 10. 1852 ingick hon äktenskap med löjt-

nanten friherre Knut Åkerhjelm. Hon
dog 1. 1. 1877. — Fadern skötte jämte hof-

kapellmästarebefattningen äfven diri-
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gentskapet inom Harmoniska sällskapet.

B. dog d. 26. 8. 1861. Vid hans frånfälle

skref Blanche: "Glömd var den gamle

kapellmästaren; det var som hade han

för länge sedan vandrat sin väg. Men
det händer ibland, när grafvens portar

knarra och uppmärksamheten för ett

ögonblick dragés ditåt, att man ser en

och annan försvinna, som icke bort för-

gätas, icke med likgiltighet förbigås."

Liksom han själf hade vid hans död

också hans kompositioner förgätits,

ehuru en hans samtida (Boman), som
noga studerat dem, yttrat: "Om än deras

mest framstående egenskap icke är detta

'djup', hvarom nu så mycket både i tid

och otid pratas, utmärka de sig likväl

för stor formskönhet, jämte denna all-

deles egna renhet, klarhet och innerlig-

het, som i B:s violinspel utgjorde dettas

egentliga nota characteristica." Af hans

verk framhäfver Boman särskildt be-

grafningsmusiken 1844 för Karl Johan.

Populära voro på sin tid i synnerhet

romansen "Ack, du för hvilken jag evigt

skall ömma" samt en uti operan "Turken

i Italien" inlagd angläs. B. har själf

tecknat sina öden och ur denna själf-

biografi har A. Lindgren gjort utdrag

i Sv. musiktidn. 1882 nr 13, 14 ("Sv. hof-

kapellmästare" samma tryck). Den för-

teckning på B:s kompositioner, som åt-

följde autobiografien, trycktes af Boman
redan 1856 i Ny tidn. f. musik nr 13. Då
i utländska lexika flera kompositioner

af "Berwald" upptagas, samt J. F. B:s

och Frans B:s sammanblandas med
hvarandra, meddelar jag här de i för-

teckningen upptagna kompositionerna

jämte tillkomståret. De tryckta ha här

en *: 1. 1794 Andante i G-moll; 2. 1796 tre

polonäser för p. o. v.*; 3.1797 Ouverture

för ork. (belönad med Mus. ak:s guld-

medalj)*; 4. 1798—99 tre violinkvartet-

ter*; 5. 1799 symfoni i Ess-dur*; 6. 1801

violinkvartett i C-dur; 7.1802 d:o i G-

dur; 8. 1803—04 två violinkvartetter i

Fiss-moll o. Ess-dur; 9. 1804 en violinkon-

sert i D-moll; 10.1805 d:o i B-dur; IL
1806 variationer för violin på en norsk
melodi; 12.1807 kantat för s. k. o. ork.;

13.1807 en violinkvintett i C-dur; 14.

1808 variationer för violin på ett ryskt

tema; 15.1809 en violinkvartett i F-moll;

16. 1811 en violinkonsert i E-moll; 17. 1811

"L'héroine de Tamour filial", operett i

3 akter; 18. 1812 rondo för fagott o. ork,;

19. 1812 rondo för oboe med kvartett; 20.

1712 sonat för p. och v. i Ess-dur*; 21.

1813 svenska visor för violin med ork.; 22.

1813 en violinkvartett i D-dur; 23. 1813

"Segersång öfver slaget vid Leipzig"

för tenor (sjungen af Karsten) och ork.;

24. 1813 fyra franska romanser vid pia-

no*; 25.1813 "Dödsoffer åt bröderna Ram-
say" för sång o. p. (text af Afzelius)*; 26.

1814 en violinkvartett i A-moll; 27.1814

en konsertant violinduett i A-dur; 28.

1815 fagottkonsert; 29.1816 stor sonat f.

p. o. v. i C-moll; 30.1816 kantat på
svenska ord med sopransolo, k. o. ork.;

31. 1816 "Klagan på stranden", sång v.

p.*; 32.1818 rondo för p. i Ess-dur»; 33.

1819 violinkvartett i G-moll*; 34.1820 sex

franska romanser*; 35. 1822 prolog till

operan "Vestalen"; 36.1822 en andlig

sång m. lat. text för soloaltröst, k. o.

ork.; 37. 1822 en kör till tragedien "Val-

demar"; 38.1823 "Frejas högtid" prolog

i 1 akt uppförd framför "Titus"; 39.1823

variationer öfver en sv. nationaldans för

p. o. v. i G-moll*; 40. 1824 kantat för 3

soloröster, k. o. ork. till Stockholms bor-

gerskaps fest å st. börssalen; 41. 1824

marsch, körer och danser till skådespelet

"Preciösa"; 42. 1825 ballettmusiken till

op. "Turken i Italien"; 43. 1827 musiken
till tragedien "Oden i Svithiod" (i kla-

vérutdr.); 44. 1829 musiken till prinses-

san Sophia Albertinas begrafning; 45.

1829 d:o till drottning Desiderias krö-

ning; 46. 1832 prolog vid k. t:s 50-års-

jubileum; 47. 1834 melodramer, kör o.

solos, till deklamatoriet "Aret 1834" af

Pontin; 48. 1836 musiken till skådespelet

"Birger Jarl"; 49. 1836 musiken till skå-

despelet "Erik XIV"; 50. 1843 musiken till

"Nationaldivertissement" (*i kl.-utdr.);

51. 1843 musiken till "En majdag i Vä-

rend (*i kl.-utdr.) 52. 1844 musiken till

Karl XIV Johans begrafning; 53. 1845

musiken till skådespelet "Frithiof",

gifvet som minnesfest öfver Tegnér.

Dessutom arr. musik till komedier ("Den

nya garnisonen", "Felsheims husar";

en ofullst. sonat för p. o. v. i F-moll;

marsch vid kon. Oskars kröning; flera

romanser, tre- o. fyrstämmiga sånger

för mansröster, åtskilligt för frimurar-

orden och Par Bricole, en violinkvar-

tett i G-dur m. m. — Såsom vi tydligt

se, äro de flesta af dessa kompositioner
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tillkomna före kapellmästartiden. De
efter 1822 skrifna utgöra hiifvudsakligen

beställd tillfällighetsmusik, under det

att de före denna tid komponerade äro

större verk i de slutna musikformerna,
såsom symfonierna och kammarmusik-
verken. Det är också under denna tid

före 1822 han firar sina största trium-

fer som utöfvande musiker och allmänt
i såväl in- som utlandet prisas för sitt

sköna, milda och klara violinspel. Un-
der denna period före 1822 tager han
också den mest nitiska del i höjandet af

Stockholms musiklif. Själf skrifver han:

"Under min konsertmästaretid arrange-

rade jag kvartettsoiréer, hvarvid ej blott

klassiska mästares arbeten, men äfven
nyare kompositioner utfördes, och hvil-

ka blefvo mycket omtyckta och lifligt

omfattade af den musikälskande publi-

ken. Också lade jag och mina medhjäl-
pare oss vinning om, att de omtalta
kompositionerna blefvo instuderade och
utförda på det noggrannaste och mest
omsorgsfulla sätt. Vi finna honom ock-

så redan från början (1823) deltaga i

Mazerska kvartettsällskapet. Efter 1823,

då han blir hofkapellmästare, är det som
han ej längre var samme man som förut.

Af den varmhjärtade musikentusiasten,
som aldrig kan offra nog för konsten, och
som brinner af lust att göra de bästa
mästare kända i hemlandet, blir en stel

hofman, som gör sin plikt men knappast
något däröfver. Entusiast är han en-

dast, dä han får permission och är på
resor. Att han varit en dålig orkester-

dirigent motsäges af alla samtida vitt-

nesbörd, hvilka alla loforda hans klara,

omsorgsfulla och pietetsfulla uppföran-
den af operaverken. Det är högst be-

tecknande, att han vid sina besök i Upp-
sala aldrig förmår locka fram någon
större entusiasm. Han bemöttes alltid

med vördnad, men ingen af de eljest så

lätt entusiasmerade Uppsalaprofessorer-
na och musikvännerna (Geijer, Törne-
ros, Atterbom m. fl.) ha något särskildt

att säga om honom. B:s tid är 1800-talets

första årtionden och ej den följande; han
måste därför till stor del bedömas efter

tiden före 1822, och den insats han då
gör som utöfvande musiker och ledare

samt som kompositör är väl värd att

minnas af eftervärlden.

Med J. F. B:s döttrar utslocknade denna

släktgrens musikaliska traditioner, och
vi återgå därför till Christ. Friedr. Ge-

orgs båda söner: Frans Adolf o. Christi-

an August. Båda kommo att intaga fram-

stående rum inom den svenska musikhi-
storien, den förre som kompositör, den
senare som utöfvande musiker, pedagog
och främjare af hufvudstadens musiklif.

Christian August B. (10), f. 28. 8.

1798 i Stockholm, t därst. 13. 11. 1869;

violinist i hofkapellet 1815; andre kon-

sertmästare 1832, ensam 1834 och förste

1838; afgick från denna tjänst med pen-

sion 1860; 1863 inspektor vid Mus. akad.,

men afsade sig denna plats 1866; LMA
1841; RVO 1861. B. företog utländska re-

sor 1827, 1842 och 1853, besökte sistnämn-

da år Paris och erhöll af kejsarinnan
Eugenie en större guldmedalj för en af

honom komponerad och kejsarinnan till-

ägnad komposition. Om en konsert han
1857 gaf heter det i en recension: "A. B.,

onekligen vår förnämste och utmärkta-
ste orkesterspelare, har aldrig varit so-

list, och borde aldrig som sådan upp-

träda, i synnerhet undvika att befatta

sig med sådana stycken som Lipinskis

violinkonserter." Detta yttrande bekräf-

tas i dödsrunan öfver honom i Mus. ak.,

där det heter: "B. utmärkte sig mera
som skicklig orkesterspelare än som so-

list: han styrde också orkestern med sin

stråke säkrare än mången kapellmästare

med sin batong; han var ett stöd för kgl.

teaterns orkester i nära ett hälft sekel.

Bland hans efterlämnade kompositioner

må nämnas en militärkonsert samt flera

soli för violin; han anordnade många
större konserter, af hvilka alltid något
nytt af värde förekom. A. B. var ett

mönster af ordentlighet, hvarom äfven
hans symetriskt förfinade yttre bar vitt-

nesbörd. Han hade en stor förmåga att

med litet draga sig fram. Noga beräk-

nade han sina, länge särdeles ringa in-

komster, voro de i hans hand alltid till-

räckliga för behofven. Hans omdömen
om konstnärer voro kvicka, någon gång
skoningslösa, men oftast träffande; mot
de personer, för hvilka han fattat tycke,

var han både vänfast och tillgifven och

dessa vänner, men endast de, kunde blic-

ka in genom den något hårda ytan och

finna att därunder klappade ett varmt
och känsligt hjärta." (Mus. ak:s handl.

1870/71). A. B. donerade till Mus. ak. sin
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och sin hustrus stora musiksamling och

väckte förslaget samt medverkade kraf-

tigt till realiserandet af konservatoriets

nya orgel. Chr. A. B. var första ggn 12.

11.1831 gift med Maria Charlotte Ljung-

berg (t 15. 1. 1843) och hade med henne en

son (Mauritz B. f. 1836, f. d. tjänsteman

i bolaget Skandia, ej musiker) och en

dotter (Augusta f. 1838, t 1910, gift med
grossh. J. Kastman). Andra ggn ingick

han äktenskap 13. 9. 1845 med den fram-

stående pianisten Hedvig Sund-
blad (11), som öfverlefde honom (f. 1816,

t 1897). I detta äktenskap fanns inga

barn. H. S. har äfven lämnat efter sig

ett varaktigt minne genom sin donation

af 4,000 kr. till stipendium åt företrädes-

vis pianoelever d. 26. 2. 1884 vid konser-

vatoriet i Stockholm ("Hedvig Berwalds

stipendiefond"). Sedan 1868 var hon

LMA.
Den utan tvifvel mest genialiske af

denna så rikt begåfvade musikersläkt är

dock Chr. Aug. B:s två är äldre broder:

Franz Adolf (12), f. 23. 6. 1796 i

Stockholm (i ett hus vid Drottningga-

tan), t 2. 4. 1868 därst. Redan i sitt femte

år började han spela violin, och i sitt

tionde uppträdde han första gången of-

fentligt på en konsert i riddarhussalen.

Med skolutbildningen gick det ej så väl.

Fadern försökte en gång att sätta honom
i en skola, men fick taga ut honom igen,

då läraren vid ett tillfälle hade svingat

sin käpp öfver den unge vildbasaren,

som försvarade sig med att slunga eld-

bränder efter läraren. Samma trots mot
allt livad våld hette visade Fr. hela lif-

vet igenom. Dock vaknade kunskapsbe-

gäret under ett besök hos prosten v.

Schwerin. Han insjuknade af en tillfäl-

lighet här och begynte då under Schwe-

rins egen ledning få allt större intresse

för läsning och tillägnade sig sedan med
samma lätthet som musikkunskaperna
de allmänna insikterna i skilda ämnen.
Ej minst intresserade honom mekaniska
studier. Han blef dock i allt autodidakt

t. o. m. i komposition. I violinspel blef

han elev af Du Puy och förkofrade sig

så, att han kunde uppträda på konser-

ter såväl i Sverige som Finland och Nor-

ge, med en viss framgång, dock ej lika

med Joh. Fredriks lysande underbarns-

prestationer. Då Du Puy 1812 blef hof-

kapellmästare inträdde Fr. B. som violi-

nist i hofkapellet (1.10.1812) och kvar-

stannade på denna plats till 1. 7. 1823 med
afbrott för tiden 1. 10. 1818—1. 7. 1820; han
öfvergick sedan till altfiolen och var som
altviolinist anställd i hofkapellet 1. 7. 1824

—1.10.1828. Året därpå reste han till

Berlin. Under denna första period af

hans lif skref han flera kompositioner,

hvilka sedermera vunno erkännande:

Musiken till "Gustaf Vasa", hvaraf nu
blott en marsch finnes kvar; tonmålnin-

gen "Slaget vid Leipzig" och en septett.

Den sistnämnda är utgifven af Mus.

konstför. i stämmor och i arr. för 2 h.

B. skref sin septett tydligen efter Beet-

hovens mönster för klarinett, fagott,

horn, violin, alt, violoncell och kontra-

bas (Beethovens var för alldeles samma
instrument). Adolf Lindgren nämner
om denna: "Intet under, att den är så

klassiskt tillskuren, att första satsen nä-

stan skulle kunna tillskrifvas Beethoven

och naturligt nog icke undgått intryck

från dennes bekanta septett. Mera öf-

verraskande är, att de öfriga satserna

med all klassicitet likväl redan uppen-

bara hela den originelle, fantasirike och

humoristiske F. B. själf. Midt i ett

spohrartadt adagio kommer en italiensk

cantilena å la Rossini, och så afbrytes

alltsammans för en stund af ett scherzo

i Beethovenstil. B. binder sig lika litet

vid någon bestämd förebild som vid nå-

gon bestämd form." Detta yttrande är

fullt träffande. Hvad som framför allt

kan iakttagas vid kompositionen är den

sällsynta formbehärskning, som öfver-

allt gör sig gällande, på samma gång
flera af de B. sedermera säregna tongån-

garna återfinnas redan här. Hvad som
emellertid är särskildt intressant är, att

den romantiska skolans stil finnes som
ett ringa embryo redan här, ehuru B.

vid denna tid knappast lärt känna något

om den (med undantag af Weber, hvars

opera "Friskytten" redan gifvits flera

gånger under den tid, då B. spelade med
i hofkapellet). B., som sedan skulle bli

vår främste af romantiska skolans kom-
ponister, har således här redan visat sin

afgjorda romantiska läggning. Emeller-

tid saknar det ej heller sitt intresse att

iakttaga de andra intryck han mottagit

under denna tid. Förutsätta vi, att sep-

tetten komponerats vid midten af 1820-

talet, sammanfaller dess tillblifvelsetid



98 Berwald

med å ena sidan den första Beethoven-

entusiasmens (A. F. Lindblad, Ekmarck,

Törneros, Atterbom m. fl.) å andra sidan

Spohrförtjusningens tid (Brendler, J. N.

Ahlström m. fl.) och Rossinifeberns (de å

operan uppförda verken, hvari B. själf

medverkat). Sedt från denna synpunkt

är verket ett utomordentligt intressant

originalverk, måhända det värdefullaste

inhemska alstret under denna musikali-

ska brytningstid i Sveriges hufvudstad.

1829 flyttade han till Berlin, där han

kvarstannade till 1841. Efter en kortare

vistelse i Wien (1841—42 återvände han

till Sverige. Den andra perioden i B:s

lif omfattar således tiden 1829—42 eller

13 år. Orsaken till hans resa till utlan-

det har helt säkert varit längtan efter

en grundligare utbildning i komposition

och önskan att få "höra mera musik än

i Stockholm. Han blef också här bekant

med Mendelssohn och Zelter, och lärde

helt säkert mycket af dessa två män.

Men den senare dog 1832 och den förre

upphörde med 1830-talet att taga någon

del i Berlins musiklif och var mestadels

stadd på resor. De kvarvarande musi-

kerna ha troligen ej just varit af någon

nämnvärd inverkan på B. Han kompo-

nerade, troligen redan i början af sin

Berlinvistelse, operan "Der Verräther",

som dock ej blef uppförd. Bristen på

ett större musiklif å ena sidan, saknaden

af bröd å andra sidan synas båda ha

framtvingat ett helt annat intresse hos

B. än det rent musikaliska. 1835 öppna-

de han ett institut för ortopedisk gym-
nastik, som snart blef mycket besökt.

Idéen till sin gymnastik hade han häm-

tat från Ling, men i stället för dennes

manuella behandling, införde B. meka-

niska apparater. Ett examensdokument,
undertecknadt af Berlins förnämsta pro-

fessorer i anatomi, hvari B. tillerkännes

de kunskaper som kräfdes, föreflnnas

ännu. Många af honom själf konstrue-

rade apparater användas ännu, och ett

par svenska läkare studerade t. o. m.

för honom. Han fortsatte emellertid

därjämte på egen hand sina kontra-

punktiska studier och till sist blef mu-
siken honom öfvermäktig. Han lämna-

de sitt institut och reste till Wien för

att där helt ägna sig åt musiken. Han
begynte här liksom i Berlin med att

komponera en opera. Texten hämtades

från Spanien och utarbetades af en

österrikisk diktare Otto Prechtler. Nå-
got teateruppförande ägde ej rum, men
om ett salongsuppförande af de första

akterna i närvaro af flera af Wiens mest
utmärkta musiker talar Allg. Wiener
Musikzeitung. Häri heter det: "Deras
enstämmiga loftal i förbindelse med det

anseende, som den lärde tondiktaren

förut åtnjuter, bilda ett lyckligt före-

bud för det väntande uppförandet af ope-

ran i Wien, hvilket uppförande är dess-

mera önskvärdt, som arbetets ärlighet

och originalitet innehåller löften om en

välgörande reform inom kompositionens

område i allmänhet." På en välgören-

hetskonsert 1842 uppfördes tre orkester-

verk: "Elfenspiel", "Humoristisches Ca-

priccio" och "Erinnerung an die norwe-

gischen Alpen". Innan vi skrida vida-

re, måste vi se på den förändring, som
inträdt i B:s skrifsätt. Han har allt-

mera lärt sig instrumentera, och begag-

nar hädanefter orkestern på ett synner-

ligen färgrikt sätt i full romantisk an-

da. Han älskar ett impressionalistiskt

skrifsätt med bländande klangeffekter

och stark omA-äxling i de melodiförande

instrumenten. Hela kompositionen blir

som en enda konversation mellan instru-

menten. Som en följd af denna orkester-

behandling, där hvarje instrument blir

en induviduell enhet för sig, undviker

han gärna de stora ensemblerna med
massverkan. I detta fall står B. fullt på
höjden af sin samtids orkesterbehand-

ling. Hvad stilen i öfrigt beträffar, fin-

nes genomgående detta spirituella le-

kande, som äfven blir något karaktäri-

stiskt för B:s senare stil. Denna form
passar särskildt i scherzosatser och med
dem likartade stycken; likaså är den

fullt på sin plats i finalens rondo-

form; däremot är denna stil något för

orolig i adagiosatsen och ej alltid pas-

sande i den mera bundna formen för för-

sta allegrosatsen. I B:s instrumentala

kompositioner i bunden form intresserar

oss därför mera de två sista satserna än
de två första. Den lekande humoristi-

ska stilen passar ypperligt i capriccio

och allra bäst, då denna form begagnas
i orkestersats, där den färgrika instru-

mentationen ännu mera kan ge karak-

tär. Redan efter uppförandet af ofvan-

nämnda tre orkesterverk i Wien 1842
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skref man: "En glad lifsåskådning, en

romantisk fyllighet, djärfhet i frasering

och harmoni talar ur dem. Mästaren

spelar på sin orkester som på en klavia-

tur och behandlar formen med en im-

provisatörs lätthet. Det fullkomligaste

herravälde öfver de enskilda instrumen-

terna för honom till lika så originella

som betecknande förbindelser mellan

dessa." Med alla dessa uppmuntrande
ord från kännare och musiker lyckades

det dock ej B. att i Wien grunda en

varaktig anställning som musiker. Han
hade redan 1841, kort efter sin ankomst
till Wien, ingått äktenskap med Rosine

Wilhelmina Mathilde Scherer från Kö-

nigsberg (f. 1817, t 15. 7. 1888). Då det ej

gick att grunda en verklig existens som
musiker i Wien, måste B. lämna staden

och uppsöka sin fädernestad Stockholm.

Redan i maj 1842 var han färdig med en

konsert med idel stora kompositioner:

stycken ur "Estrella", "Förrädaren",

"Minnen från norska fjällen" och "Sla-

get vid Leipzig". För att vi skola för-

stå det mottagande dessa rönte, måste

vi tänka på den långa mellantiden 1829

—1842, och hvad som under denna till-

dragit sig i hufvudstadens musiklif. De
många nya intryck 1820-talet upptagit och

sökt föra fram ej minst på den instru-

mentala musikens område (med Beetho-

ven och Spohr som föregångsmän) hade
efterträdts af en ny tid med föga in-

tresse för den djupare musiken men så

mycket mera för den lättare visan och

det enkla pianostycket. 1830-talet i Stock-

holm är en tid af ensidigt dyrkande af

vokalmusiken med åsidosättande af in-

strumentalmusiken. Den italienska ko-

loratursången och den enkla vismelodien

äro de båda poler, mellan hvilka musik-

lifvet rör sig. Rossinidyrkan öfvergår

så småningom i Meyerbeerdyrkan, dock

utan att någon djupare förståelse därur

uppstår. Beethoven är ej längre välsedd,

och Haydn samt Mozart behärska musik-

lifvet. 1840-talet begynner ej med några
försök till bättre förståelse af den sam-

tida utländska allvarligare musiken.

Tvärtom iscensattes en formlig boykott-

uing i tidningspressen mot A. F. Lind-

blads kompositioner, och bland ankla-

gelsepunkterna märkes bl. a. den, att han
sökt bilda sig efter Beethovens mönster.

Sedt från denna bakgrund förstå vi.

huru utomordentligt djärfva B:s kom-
positioner skulle taga sig ut i Stockholms

omgifning. Resultatet af första konser-

ten blef också en kännbar ekonomisk
förlust. Kritiken stod dock ännu, märk-
värdigt nog, välvillig, och man nöjde

sig med att betona kompositionernas

"lärdom" och "djup". De följande kon-

serterna gåfvo också bättre resultat, och

en kyrkokonsert 1844 var t. o. m. besökt

af 3,000 personer. Äfven försökte han
sig på operans gebiet och skref 1843 för

k. teatern operetten i 2 akter: "Jag går

i kloster", hvilken fick sin premiär 2.

12.1843 och intill 21. L 1844 upplefde 6

representationer men sedan nedlades.

Året efter uppfördes" Modehandlerskan",

komisk operett i 3 akter (26. 3. 1845). Ut-

öfver denna enda gång nådde stycket

ej. B. hade själf till båda författat tex-

ten. Orsaken till, att dessa verk ej kun-

de lyckas, var dels textens föga drama-
tiska uppbyggning dels musikens. B.

var ej någon vokalkompositör. I sin

ariebehandling sökte han närma sig ita-

lienska koloraturstilen men utan att er-

hålla den fylliga mjuka melodibildnin-

gen. Koloraturen blef instrumental och

otacksam för sången. Premiären af "Jag
går i kloster" d. 2. 12. 1843 är intressant

äfven i ett annat hänseende, i det att

en hel del af B:s orkesterverk samtidigt

uppfördes: "Hågkomsten från norska

fjällen", "Bajaderfesten", "Symphonie
sérieuse" samt en aria ur "Modehandler-

skan". Lägga vi så till Trollflöjtens

ouverture af Mozart och B-dursduetten

ur Haydns "Årstiderna", så synes pro-

grammet ha varit blandadt nog. Alla

samtliga tidningsrecensioner omtala ock-

så, att de B:ska sakerna ej voro nödigt

instuderade, särskildt gällde det den ef-

ter dåtida förhållanden svårspelta sym-
fonien. J. Fr. Berwald dirigerade och

synes ej ha gjort sitt bästa. J. M. Ro-

sén yttrade i Dagl. Alleh. om symfonien,

att den var i hög grad fordringsfull och

obegriplig, att de mest bisarra och ovan-

liga tonförbindelser oupphörligt förfölj-

de hvarandra, och att örat i detta virr-

varr förgäfves sökte en enda melodisk

tanke att vederkvickas med, att kom-
ponistens herravälde öfver satsen och

orkestern var obestridligt, men att han
vågade allt för att vara originell. Nå-

got mildare var Bauck i Sthlms musik-
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tidn. Här heter det, "Om vi undantaga
andantet, såsom symfoniens glanspunkt,

så tillstå vi uppriktigt, att vi, efter att

endast en gäng ha hört denna kompo-
sition, icke tilltro oss bedöma densamma,
hvartill måhända den föga vårdade exe-

kutionen mycket bidrog. Väl inöfvad

och utförd, torde den likväl ha långt

flera vackra momenter än vi denna af-

ton förmådde upptäcka. Hvad som lik-

väl i detta tillfälle i betydlig mån mil-

drar omdömet öfver vår orkester, är

först den omständigheten, att den på en
enda afton nödgades exekvera, utom ac-

kompagnementet till sångsakerna, fyra

stora orkesterpjeser, af hvilka en, näm-
ligen symfonien var alldeles ny, och
tvenne mindre bekanta, samt sedermera
den mängd af svårigheter som i synner-

het i symfonien förekommo, där t. ex.

flöjterna jagas upp till fyrstrukna c och
för hvilka sådana drillar förekommo,
som visserligen kunna utföras, men bli

aldrig hvarken lediga eller rena. För
de öfriga instrumenterna funnos äfven
en mängd svåra figurer, som endast med
största bemödande kunna frambringas.

Då man sällan får höra större orkester-

pjeser af inhemska författare, så skulle

det utan tvifvel intressera hvarje musik-
vän att få förnya bekantskapen med sist-

nämnda kompositioner för att kunna
stadga ett fullständigare begrepp om
författarens afsikter därmed." Först
1871 förnyades emellertid uppförandet,

men då var tiden en annan. Nu hette

det i pressen, att det var ett verk af

utomordentlig skönhet, djup lärdom och
eldig, egendomlig uppfinning; den vitt-

nade om ypperlig fantasi, friskhet och
omedelbarhet, var djärf och imponeran-
de, förtrollade åhörarna etc. Om "Baja-
derfesten" (fantasi för ork.) hette det

1843, att den var luftig, eldig och lekan-

de. "Hågkomsten från norska fjellen"

uppfördes samtidigt för tredje gången
och var således delvis publikum bekant.

Bauek skrifver: "Den är egentligen

byggd på ett norskt tema, väl anlagd
och utarbetad med lyckliga imitationer

och moduleringar, med ett ord helgju-

ten." — B. måste emellertid ånyo resa

utrikes för att söka få sina kompositio-
ner uppförda och vinna någon musika-
lisk ställning. På våren 1846 lämnade
han Stockholm och for till Paris, där

han vistades maj—nov. ifrlgt bemödande
sig om att få sina kompositioner spelade

på kouservatoriets konserter och opera

comique. Sedan uppehöll han sig ånyo
i Wien. Han sammanträffade här med
Jenny Lind, som medverkade 26. 1. 1847

vid en konsert, där "Ein ländliches Ver-

lobungsfest in Schweden", (dramatiskt

tonmåleri) utfördes. Af andra i Wien
vid denna tid uppförda kompositioner

kunna nämnas: "Gebet der Pilger",

"Schwedisches Soldatenlied", o. en sång-

scen: "Der Vogel im Walde". Eedau
1847 hade han lämnat Wien och reste nu
öfverallt i Tyskland och gaf konserter i

Linz, Niirnberg, Graz, Olmiitz och Salz-

burg, i hvilken sistnämnda stad han blef

hedersledamot af "Mozarteum". Till slut

tröttnade han dock på alla resor och

återvände till Sverige 1849, där han se-

dan förblef. Troligen har Joh. Fr. Ber-

walds afgång från hofkapellmästarebe-

fattningen gifvit anledningen till hans
återvändande. Åtminstone sökte han den-

na plats. Den lämnades, som nämnt är,

i stället till Foroni. Samma år blef äf-

ven director musicesbefattningen i Upp-
sala ledig. Han sökte, men J. A. Joseph-

son var så godt som förut predistinerad

till denna. Nu fick han slå sig på prak-

tisk verksamhet och var under några år

disponent för Sandöverken i Norrland

sedan någon tid vid Sandviks glasbruk

nära Stockholm och ägnade sig äfven

med framgång åt tegelslageri. Dess-

emellan var han bosatt i Stockholm. Den
medfödda begåfningen och praktiska

förmågan gjorde, att han med lätthet

satte sig in i dessa olika uppgifter och

äfven däri visade sig äga framtidsblick.

Så lät han på Sandö uppföra det första

gjuthus (af en massa bestående af kalk

och sand) i Sverige utan att själf ha
varit med om något dylikt, men huset

blef förträffligt. Så småningom började

han vinna anseende som musiker äfven

i hemlandet. 1864 blef han led. af Mus.

ak. och den 18. 5. 1866 invaldes han i

koralkommittén, hvilken beslöt omar-

beta Haeffners koralbok. I Mus. ak:s

handl. 1866 berättar han själf härom:
"I sammankomst den 6 april innevaran-

de år beslöt läroverkskollegium att an-

förtro detta grannlaga uppdrag åt un-

dertecknad, som, för att redan i höst

kunna aflämna 30 a 40 förändrade kora-
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ler, pä statens bekostnad företagit en

resa till utlandet." B. hann i sin koral-

bok till ps. 59. Koralboken blef aldrig

ntgifven men finnes i handskrift i Mus.

ak:s bibliotek tills, med en utförlig in-

ledning af B., som ej är minst intressant

för de idéer i denna fråga han har att

ge. B., som väl eljest minst af allt var

kyrkokompositör, visar sig här förtro-

gen med den tyska och svenska koralen

och har tydligen med visst intresse gått

till sitt arbete. I ak:s handl. för 1867

finnes intagen en koral af Joh. Schop

(1661) "Du, Herre! ser och känner mig"
harmoniserad af Fr. Berwald. 1867 kal-

lades B. till lärare i komposition och in-

strumentation i artistklassen vid konser-

vatoriet. Han kvarstod på denna post

till sin död året därpå. J. P. Grönhamn
säger i sin minnesskrift öfver Mus. ak.:

"B. var ansedd som en skicklig kontra-

punktist, ägde en ovanligt god kritisk

blick, var en utmärkt lärare med stor

förmåga att uppmuntra och inspirera

eleverna." Äfven i annat hänseende blef

B. hedrad under sina sista år. Vid 1866

års utställning fick han uppdraget att

komponera och äfven leda festkantaten.

B. hade här att leda en jättekor jämte

en stor orkester. Troligen uppträdde

B. endast sällan som dirigent under de

senai-e åren, hvaraf han erhöll en viss

ovana i ledandet 1866. C. F. Lundquist,

som var med om inöfningen och utfö-

randet säger: "Hans dirigentegenskaper

voro mycket klena, och en nervös darr-

ning försenade de vidt utsträckta takt-

slagen, så att det nog kommit att gå
sönder, om icke de tvenne andra diri-

genterna (Norman o. Söderman) utanB:s
vetskap öfverenskommit att rätta sig

efter Södermans markering." Det hela

aflöpte därför också lyckligt och gjorde

stor effekt." Under de sista åren fick B.

äfven en del sedan namnkunniga elever,

däribland Kristina Nilsson och Thilda

Thegerström.

De sista åren, äro i B:s produktion

särskildt kammarmusikverkens tid. Un-

der 1850-talet trycktes på Schuberts för-

lag i Leipzig: tre pianotrior i Ess-dur,

F-moll och D-moll och tre pianokvin-

tetter i C-moll och A-dur. Efter hans
död tryckte sedan J. Bagge, Stockholm,

Ess-durs-kvartetten och Elkan & Schild-

knechts förlag A-mollskvartetten. Det

nord. Forlag, Köpenhamn tryckte på
1890-talet trion nr 4 i C-dur. Jämte dessa

kan nämnas duon för violoncell och

piano op. 7 B-dur (Schuberts förlag).

Jämte den nyss omtalta symph. sérieuse

i G-moll tryckte Mus. konstföreningen

symfoni i C-dur ("Symphonie Singu-

liére"; arr. f. 4 hdr af K. Valentin 1905)

och en violinduo. A. J. Benjamins för-

lag i Hamburg tryckte 1911 3:dje sym-
fonien i Ess-dur. (En fjärde symf., som
B. skrifvit har på ett oförklarligt sätt

förkommit). En stor del af dessa in-

strumentala verk ha troligen kompone-
rats före 1850, men de flesta ha såväl

skrifvits som tryckts då. De visa en

afgjord mognad, gent emot de äldre or-

kesterverken och torde höra till det

bästa B. skrifvit. De båda kvintetterna

op. 5 och 6 äro historiskt intressanta på
grund af de inledningar, som skrifvits

till dem, den förra af förläggaren, den
senare af tonsättaren själf. Op. 7 är

tillägnad Franz Liszt och begynner:

"Hvarje bildad konstnär och musikvän
bör kunna se, att jag hvarken haft för

afsikt att anpassa mig efter modets for-

dringar eller att vara de efter glänsan-

de effekter sträfvande musikerna till

pass." Tillägnan slutar: "Det skulle va-

ra mig mycket angenämt, om den där

skaran af virtuoser, som spela med fing-

rarna, ej med hufvud och hjärta, ville

gå förbi mina kompositioner" (jfr Liszts

svar tryckt i Sv. Musikt. 1894:8). I för-

läggarens inledning till op. 5 omtalar

denne först, huru svårt det är att skaffa

en okänd tonsättare ingång hos publi-

kum. B. är, säger han, utom sitt hem-
land, blott till namnet bekant i Wien.

Förläggaren känner rent af en förplik-

telse att verka för bekantgörandet af

Acrk af en sådan "eminent ande". "Hans
verk äro af alla betydande musiklärde,

som ha gjort bekantskap med dem,

ställda mycket högt, ja, de påstå alla,

att de till största delen äro verk, som
röra sig i en högst originell krets och

behöfva ett djupare studium för att kun-

na bedömas efter deras värde och egen-

domlighet. B. är såväl som komponist

som människa ett original, som under

25 års tid skapat kompositioner af skilda

slag utan ha låtit publicera dem, ehuru

han från flera håll fått mycket ärofulla

erbjudanden. Grunden för hans vägran
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var helt enkelt den, att han förnämt

ville låta alla sina kompositioner "mog-

na". Hans manuskript fmgo lugnt ligga

i skrifbordet för att efter många år först

(några lågo 25 år) ännu en gång pröfva

dem. Kunde de då ännu hålla stånd

med de nya åsikter, som kommit, då,

men också först då, var tidpunkten kom-

men för deras offentliggörande." Till

sist jämför förläggaren B. med Tegnér,

och säger, att helt visst blir den svenske

skalden ingenstädes bättre förstådd än

i Tyskland — "mätte det gå så med den

svenske tonsättaren också!" (förordet är

dateradt juli 1856 Hamburg). 1860-talet

blef en tid af erkännande äfven i ett an-

nat hänseende. Hans opera Estrella de

Soria upptogs till uppförande vid k. tea-

tern i Stockholm, och premiären ägde

rum 9. 4. 1862. Intill 28. i samma månad
gick den 12 gånger, men sedan nedlades

den. Mus. konstför. utgaf ett klavér-

utdr. med text 1883 (ouv. tr. i part.

1912), och verket erhöll samtidigt i L.

Norman och A. Lindgren två entusia-

stiska försvarare. Vid E. teaterns in-

vigning 1898 uppfördes större delen af

första samt andra akten, och verket gafs

fullständigt 15. 11. 1899 och sedan en del

gånger samma år. Det hette då: "Tex-

tens klenhet och musikens delvis förål-

drade form ger operan karaktär af nå-

got antikveradt, som ej kan öfverskylas

af dess musikaliska förtjänster, melodi-

ska som instrumentala." Orsaken till

detta ogynnsamma omdöme är natur-

ligtvis dels dess tillblifvelsetid så tidigt

som 1840-talet, dels att dess kompositör

aldrig i egentlig mening blef vokalkom-

positör. Ariorna bli därför lätt tråkiga

och sakna den lyriska hvilan. De in-

strumentala delarna som ouverturen och

aktinledningarna verka emellertid alltid

intressanta. Under sista åren af sitt lif

arbetade B. på ännu en opera med det

kända operaämnet "Drottningen af Gol-

konda" (Aline). Operan finnes i partitur

färdig och förvaras för närvarande i

Mus. ak:s bibi. (ett af komp. skrifvet

klavérutdr. finnes äfven). Den har blott

blifvit gifven i fragm.ent på konsert. —
Af öfriga kompositioner kunna till sist

nämnas: "Karl XII:s seger vid Narva"

för 4 tenorer med trumpeter och basu-

ner; "Gustaf II Adolfs seger och död vid

Liitzen" (för solo, kör, orgel, trumpeter

o. basuner; omtyckt o. flera ggr gifven);

"Nordiska fantasibilder" med text ur

Odinsmyten för soli, kör, orgel, 2 blås-

orkestrar uppställda på hvar sin sida af

kyrkan. Om denna heter det, att den på-

minner om Berlioz' och Lesueurs drama-

tiskt effektfulla placeringar. Af smär-

re sånger märkas: Svensk folksång

("Svenska folk i samdräkt sjung") 1844

(för solo m. p. el. 3-st. bl. kör); Vid ko-

nung Oscars graf ("Borta är den ädla

drotten"); Östersjön, ord af Oscar Fre-

drik). Sv. Sång utgaf den i nytryck 1900;

Aftonrodnaden; Jag minnes dig; Ko-

nung Oscar I; Östersjön; samma tidning

1901: Dröm (ej förut tr.), Vaggvisa och

Tema med var. (solo f. p.). — Till sist

några ord om B. som utöfvande musiker

och person. Bauck skrifver i minnesru-

nan: "Oaktadt han redan tidigt öfver-

gifvit soloexekutionen, medförde hans

föredrag af kammarmusik mycket in-

tresse, och särskildt var hans kvartett-

spel (vanligtvis altstämman) ovanligt

fint och smakfullt. B:s karaktär var ej

mindre energisk, än hans lynne smidigt,

och man skall sällan finna ett sinne som
i ett så långt framskridet lefnadsstadium

bevarat sin friskhet och styrka." Slut-

ligen några ord ur L. Lagerbielkes bio-

grafi: "B:s äktenskap var det lyckliga-

ste, och de båda makarna tänkte blott på

att göra lifvet så ljust som möjligt för

hvarandra, döljande de motgångar och

svårigheter, som kunde komma i deras

väg. På senare år vistades B:s tre gamla

systrar, som han redan från Berlintiden

bistått med sina begränsade medel, i

hans hem, återgäldande på bästa sätt

hans godhet. Äfven mot andra visade

B. stor hjälpsamhet, särskildt mot unga
musici, som han sökte hjälpa fram på
deras bana, ehuru han härför sällan rön-

te någon tacksamhet och ofta utsattes

för deras medtäflares afund. I Berlin

besöktes hans institut af flickor ur för-

mögna familjer, men äfven af mänga
fattiga. För att dessa senare ej skulle

känna sig tillbakasatta, gaf förestånda-

ren dem till skänks gymnastikdräkter

och behandlade dem med särskild höflig-

het. Han gaf ofta till fattiga sin sista

slant, så att han mången gång själf kom
i trångmål. Då kung Oscar II, som all-

tid mycket värderat B., fick höra, att

han vid sin död efterlämnat familjen
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utan medel, yttrade han: "Var ej B. för-

mögen? Det hade jag alltid trott, ty han

begärde ofta för andra, aldrig något för

sig själf." — Intresset för B:s musik har

under de sista åren varit i ständigt sti-

gande. Den förste svenske försvararen

var L. Norman, som skref i sin musik-

tidning 1858 om honom. Under 1860-talet

gjorde Söderman och Norman hvad de

kunde för hans verk. På 1880-talet vanns

äfven Ad. Lindgren för B:s tonkonst,

och denne forskare gjorde allt för att

bringa till allmänhetens kännedom hans

verk. Slutligen kan fr. o. m, 1890-talet

till dem, som velat verka för förståel-

se af B:s instrumentala kompositioner,

framförallt nämnas Aulin och Marteau.

Hufvudsakligen genom dessa två män
har 1909 ett B.-sällskap kallats till lif,

hvilket vill dels genom utföranden brin-

ga till allmänhetens kännedom hans

vei-k dels utgifva de ännu återståen-

de större kompositionerna (sällskapet

skulle dessutom äfven befrämja svensk

musik i allmänhet). Man begynte med
en bibliografi af samtliga tonverken. —
Ännu finnes ingen större biografi af ho-

nom. De utgifna minnesteckningarna stå

nämnda här nedan.

Släkten B:s musiktraditioner ha full-

följts af Franz B:s efterkommande. Hans
enda barn är Hjalmar B. (13), f. 1848

i Oed, nära Wien. Denne utbildades

först till pianist, men bytte vid 16 års

ålder om lefnadsbana och blef sedan as-

sistent vid Tekn. högsk., föreståndare

vid en privatskola, lärare i andra skolor

samt har hufvudsakligen ägnat sig åt

matematiska studier; lefver för närva-

rande i Stockholm. På gamla dagar har
musiknaturen tagit ut sin rätt, och en del

sångkompositioner ha utgifvits i tryck

("Kung Eriks visor", "Fem sånger");

dessutom en del i "Damernas musik-

blad". Några otryckta finnas äfven:

pianotrio, violinsonat m. fl. Af hans
fyra barn har yngsta dottern Astrid
(14), f. 8. 9. 1886 i Stockholm valt musik-
banan. Hon är elev af Rich. Anderssons
musikskola (till 1908) och K. Hochschule
i Berlin; har spelat tvenne gånger med
ork.-för. i Göteborg och uppträdt äfven
i Stockholm; är för närvarande lärarin-

na vid Rich. Anderssons musikskola.
För ofvanstäende om släkten B. har

följande litt. anlitats: Dahlgren, Sthlms

teatrar; A. Lindgren, Sv. hofkapellmä-

stare och Musikaliska studier; L. Lager-

bielke, Sv. tonsättare; L. Norman, Mus.

uppsatser; Mus. ak:s handl.; svenska

musiktidningar från 1830-talet till nu;

tidningslitteratur och musikverken själf-

va sådana de föreligga i tryck el. i

handskr. i Mus. ak:s bibi.; dessutom per-

sonliga meddelanden från ingenjör Hjal-

mar B.

Besardus, Jean Baptist e, f. i Be-

sancon; jurist; utgaf flera arbeten för

luta, af hvilka "Thesaurus harmoniens"

af 1603 blef mest bekant. För studiet af

lutmusiken under den tid, då denna hade

sin högsta blomstring, är B:s bok af

utomordentligt värde; de flesta af sam-

tidens då berömda lutvirtuoser äro där

representerade.

Besiffrad bas, intervallers beteckning i

ett ackord genom tal öfver basstämman.

Beskow, Bernhard von, f, 22. 4.

1796 i Stockholm, t därst. 17.10. 1868;

skald, Svenska ak:s sekreterare; kan-

sliex. i Uppsala 1814; 1818 protokollsek-

reterare; debuterade 1816 som skald;

företog 1819—20 en resa till kontinenten,

där han gjorde bekantskap med flera af

sin tids främste; blef hufvudsakligen be-

römd genom sina minnesteckningar. B.

har på mångahanda sätt gjort sig för-

tjänt af ett omnämnande äfven i ett mu-

siklexikon; han var mycket musikintres-

serad och redogör i sina minnen om-

ständligt för sin musikaliska uppfostran;

i hans skrifter finnas också flera goda

bidrag till den svenska musikens histo-

ria under förra hälften af 1800-talet. I

"Lefnadsminnen" beskrifver han Upp-

sala musiklif under Haeffners första tid,

och sedan ger han oss en klar situa-

tionsbild af de litterära och musikaliska

strömningarna i hufvudstaden under an-

dra och tredje decenniet med Du Puy

och Bellmanskulten. Bland Minnesteck-

ningarna märkes en utförlig Frigelbio-

grafi. B. var till hela sin läggning ari-

stokrat och höll fast vid franska smaken

och dryckesvisan gent emot den roman-

tiska skolan. I musikaliskt hänseende

var han stor beundrare af Du Puy. I

"Harmoniska sällskapet" på 1820-talet

var B. ordförande.

Best, William Thomas, f. 13. 8.

1826 i Carlisle, t 10. 5. 1897 i Liverpool;

framstående orgelspelare; 1840 organist
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vid Pembroke Chapel i Liverpool, 1848

vid Filharm. sällskapet därst.; 1854 kom
han till London som org. vid "Panopti-

con af Science and Art"; återvände till

Liverpool 1855 som organist vid S:t Geor-

ge's Hall 1859 spelade han tillfälligtvis

vid måndagskonserterna i London; 1871

invigde han orgeln i Albert Hall och

blef samtidigt fästad som organist vid

Händelsfesterna och kvarstannade som
sådan till 1897; jämte en mängd kyrkliga

verk skref han tvenne läroböcker: The
modern school for the organ 1853, The
art of organ playing 1869 ff.

Betraktom väl de tio bud,
psalm 142; Hseffner 142; motsvarar nr 1

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 1951: Dies sind die heiFgen
zehn Gebot) af 1524; kan påvisas i

Sverige på 1630-talet (Kalmar) och i

Danmark 1569 (Thomissön).

Betune, "fransösk lutenist"; var i

Sverige vid drottning Kristinas hof 1649

—51, hade under de två första åren en
lön af 1,500 daler s., under det att kapell-

mästaren A. Diiben fick nöja sig med
600. Sista året hade han blott 900. Han
synes ha varit mycket omtyckt af sven-

ska hofvet.

Bevare Gud vår kung; den sven-

ska folksången under förra hälften af

1800-talet; Höljer skrifver ännu 1864:

"Till svensk folksång begagnas nu all-

mänt den engelska melodien 'God save
the King' satt till orden 'Bevare Gud
vår kung!' " På 1870-talet undanträngdes
den af å ena sidan 'kungssången' 'Ur
svenska hjärtans djup', å andra sidan
'folksången' 'Du gamla, du friska'. Den
gamla folksången hördes först 1805 vid
en fest, då Gustaf IV Adolf återvände
från sin tyska resa; texten var en öfver-

sättning af A. N. Edelcrantz efter den
engelska och melodien äfven den vanliga
engelska. Dessförinnan hade visan 'Gu-
stafs skäl!' varit kungs- och folksång."
— Se vidare art.: folksång.
Bianca (it.), b 1 a n c h e (fr.), half ton-

art.

Bicinium (lat.), tvåstämmig sång.
Bie, O s k a r, f. 9. 2. 1864 i Breslau; stu-

derade musik under Philipp Scharwenka
i Berlin; 1886 fil. dr. och 1890 docent vid
Tekniska högskolan i Berlin; skref flera

böcker öfver målare, bildande konst och
musik; af de senare äro mest kända: Das

Klavier und seine Meister 1898, Der Tanz
1905; Die möderne Musik und Eichard
Strauss 1906. Den främsta förtjänsten

hos B:s arbeten är det utomordentligt

präktiga illustrativa materialet (se sär-

skildt de två förstnämnda verken); de
bidrag dessa bilder till kultur- och mu-
sikhistorien ge, kunna ej nog högt upp-
skattas. Hvad emellertid texten beträf-

far, lämnar den beträffande innehållet

åtskilligt öfrigt att önska. Trots sti-

lens elegans är det historiska ofta miss-

uppfattadt och tolkadt oriktigt. Bäst är

han, då han rör sig på den samtida mu-
sikens mark. B:s arbeten ha vunnit stor

popularitet.

Bigau [Bigot], "fransösk fiolist" vid

drottning Kristinas hof 1647—53.

Bille, Ludvig; ättling af den beröm-
da danska adliga ätten; omtalas som in-

strumeutist i svenska hofkapellet 1627;

blef 1635 å sonens vägnar introducerad

å riddarhuset, dock säges uttryckligen,

att det var för ättens skull, ej egna för-

tjänster. Hans titel är vanligen "Ludvig
Speleman". B. omtalas främst bland mu-
sikanterna 1637—39 och 1636 direkt som
kapellmästare; synes på 1630-talet hela

tiden till sin död 10. 2. 1640 ha varit

svensk hofkapellmästare åtminstone till

gagnet.

Billing, f. Ström, Elma Charlotta,
f. 3.4.1822 i Bro, Uppland, t 14.7.1899 i

Stockholm; elev 1836 vid k. teatern med
I. Berg som lärare; uppträdde första ggn
3. 10. 1841 å k. teatern som Agatha i "Fri-

skytten"; 1843 anställdes hon som sån-

gerska och skådespelerska därst.; ingick

7. 4. 1846 äktenskap med landskapsmåla-

ren Theodor Billing; lämnade 1851 sce-

nen för alltid; B. hade som sångerska
vid k. scenen den mycket kräfvande upp-

giften att uppehålla de partier, som Jen-

ny Lind lämnade; hon gjorde det dock
på ett sätt, som vann allmänt erkännan-
de.

Billman, Carl Fredrik, f. 24. 7. 1814

i Sölvesborg; trumpetare 1830; steg så

småningom till fanjunkare 1843; 1839—42

studerade han i Leipzig för basunisten

Queisser och uppträdde på Gewandhaus-
konserterna under Mendelssohn; 1844

gjorde han en konstresa till Norge och
anställdes som musikdirektör vid första

Agerhuusiska brigaden, hvilken befatt-

ning han innehade till 1848; 1845 upp-
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trädde han i Köpenhamn på J. Linds

konserter i Eidehuset och gaf själf kon-

sert därst. samt lät på danske konungens

anmodan höra sig solo vid en musikfest

å kgl. slottet; 1853 tog han afsked af sin

norska tjänst och anställdes i svenska

hofkapellet 1. 7. 1854. Redan i sept. året

därpå var hans fästande vid hemlan-

det på tal; han berömdes såsom en myc-

ket skicklig solospelare å basun. Å en

konsert i jan. 1854 i hufvudstaden lät

han höra sig och man yttrar med anled-

ning af denna: "Hans ton är mäktig af

en mångfaldig modifikation, som gifver

hans föredrag ett rikt skiftande samt

tillika sant uttryck" (Ny tidn. f. mus.

1854: 6.).

Binchois, E g i d i u s, en af de populä-

raste kompositörerna från 1400-talets

förra del; samtida med Dufay; f. i Bin-

che vid Möns c. 1400; 1438 kapellist vid

Fredrik den godes hof ; kvarstannade hos

fursten till sin död 1460; af B:s kompo-
sitioner äro endast ett fåtal kyrkliga;

däremot äro hans världsliga chansoner

ej så få, och det är i dessa han mest är

sig själf. B. är enkel, melodirik samt

skrifver en ren och klar sats; hans sån-

ger blefvo under hans lifstid skattade i

rang med Dufay och Dunstable, och äf-

ven i vår tid kan man njuta af det lätta

behaget i hans små tre- och fyrstämmi-

ga visor. Af sin samtida fick han nam-
net: "Le pére de joyeuseté". I ny uppl.

ha bl. a. följande sånger utkommit: H.

Riemann, 7 chansons 1892, Stainers Du-

fay 1898 med 7 chansons; slutligen finnes

ett urval af hans komp. i Denkm. d.

Tonk. in österreich VII och XI: 1.

Birger Jarl och Mechtild,
skådespel i tre akter med divertissement

af sång och dans, planen af Gustaf III,

utarbetad af G. F. Gyllenborg (5. se. i 3.

a. samt divertissementerna af G. G. Ad-
lerbeth, musik dels komponerad dels ar-

rangerad af F. Uttini och H. F. John-

sen); uppfördes på rikssalen i Stockholm
för första gången d. 8. 7. 1774 i anledning

af högtidligheterna vid hertigens och

hertiginnans af Södermanland biläger;

sedan d. 20 i samma månad i slottets

stora galleri och å Bollhusteatern 5 gån-

ger mellan 1790 och 1792.

B i r k e d a 1, L. H. G., se B a r f o d.

Bis, två gånger.

Bischoff, Ludvig Friedrich Chri-

stian, f. 27. IL 1794 i Dessau; t 24. 2.

1867 i Köln; var 1823—49 professor vid

Weselgymnasiet i Berlin; grundade 1850

Rheinische Musikzeitung och 1853 Nie-

der-Rheinische Musikzeitung; den rikt-

ning B. sökte förfäkta var närmast den

gamla klassiska med beundran för Beet-

hoven, Haydn och Mozart samt Men-
delssohn, med bekrigande' af Schumann,
Liszt och Wagner; särskildt riktade sig

B:s tidning mot Schumanns Neue Zeit-

schrift f. Musik. B. var en af de drif-

tigaste ledarna af de nederrhenska mu-
sikfesterna med deras storartade konser-

ter i Köln, Diisseldorf och Aachen.

Bischoff, Hans, f. 17.2.1852 i Berlin,

t 12. 6. 1889 i Niederschönhausen vid Ber-

lin; pianist och musikskriftställare; elev

af Kullak; 1873 lärare vid Kullaks aka-

demi, sedan vid Sterns konservatorium;

redigerade andra uppl. af Ad. Kullaks

"Ästhetik des Klavierspiels" 1876; utgaf

kritiska upplagor af Händels, Bachs och

Schumanns pianoverk på Steingräbers

förlag.

Biscroma (it.), double croche
(fr.), trettiotvåendelsnot.

Bitter, Karl H e r m a n n, f. 27.2.

1813 i Schwedt a. O., t 12. 9. 1885 i Berlin;

1879 finansminister i Berlin; inom mu-
siken hufvudsakligen känd som Bach-

biograf: "J. S. Baeh", 2 band 1865, ny
reviderad uppl. i 4 band 1881; skref äf-

ven: "Carl Ph. Em. Bach uud Wilh.

Friedem. Bach und deren briider, 2 band
1868. Efter Spittas berömda stora Bach-

biografi har B:s ställts något i skuggan,

B. författade äfven böcker om operans

(1884) och oratoriets (1872) historia samt

om Mozarts Don Juan och Glucks Iphi-

genia i Tauris m. fl. Hans "Gesammelte
Sehriften" utkommo 1885.

Bizarramente (it.), sällsamt, säreget.

Bizarro (it.), nyckfullt.

Bizet, Georges, f . 25. 10. 1838 i Paris,

t 3.6.1875 i Bougival vid Paris; var elev

vid konserv. 1848—57 (Marmontel i piano,

Benoist på orgel, harmonilära för Zim-

mermann och komposition för Halévy);

genom operetten "Docteur Miracle" vann
han 1857 Rompriset; i Rom skref han
sedan operan "Don Procopio", komiska

operan "La guzla de TEmir"; två sym-

fonier och ouverturen "La chasse d'Os-

sian"; efter återkomsten till Paris skref

han bl. a. "Djamileh (1872; Sthlm 1889).
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Hans första stora succés vann han med
ouverturcn till Sardous Patrie utförd

på Pasdeloupkonserterna. Musiken till

Daudets "L'Arlesienne" (1872) vann först

anseende fr. o. m. dess engelska upp-

förande 1887 (Sthlm 1891); i form af två

orkestersuiter har musiken väckt allmän

beundran öfver hela Europa. En tredje

suite "Koma" gafs 1869 af Pasdeloup-

orkestern; äfven en fjärde suite "Yeux
d'enfants" har blifvit populär utanför

Frankrikes gränser. B:s berömdaste

verk är dock operan Carmen, som gafs

på opera comique 3. 3. 1875, tre månader
före kompositörens död. Det stora an-

seende denna opera vunnit har först

kommit så småningom; premiären i Pa-

ris var ej särskildt lycklig; mera förtjus-

ning väckte den i England 1878 (Sthlm

s. ä.) och först på 1880-talet trängde den

fullt igenom öfverallt. B. hade länge

sökt följa Wagner, men i Carmen kastar

han alla teorier öfver bord och söker

med friska, glada folkmelodier och dan-

ser träffa den spanska lokalkoloriten.

Det är ej minst denna naturliga och

enkla stil utan alla teoretiska operaspe-

kulationer, som gjort operan så populär.

1. Björck, Johan Anders, f. i

Stockholm 4.3.1789, f därst. 2.11.1856;

handelsborgmästare i Sthlm; varm främ-

jare för hufvudstadens musiklif; var
en af stiftarna af Harmoniska sällskapet

1820 o. spelade med i Mazerska kvartet-

ten (violoncell). LMA 1825. Var mycket
nitisk musikalisk medlem i Par Bricole,

där han invalts 1821. "Med ovanliga in-

sikter uti tonkonstens vetenskapliga

grunder utöfvade han den själf under
flera former. God kompositör, hade han
äfven öfversatt åtskilliga till tonkon-

stens skapelser lämpade arbeten. Det
fanns näppeligen något vare sig sträng-

eller blåsinstrument han icke förmådde
traktera. En af de mest nitiske stiftar-

na af det på sin tid sä högt ansedda Har-
moniska sällskapet deltog han med syn-

nerlig verksamhet i dess sammankom-
ster, vanligen med violin, violoncellen

eller kontrabasen; men fattades i kvar-
tetten en sångröst, då var han genast
färdig att träda i dennes ställe." (Ur P.

Kullmans minnestal; cit. ur Åkerberg,
Par Br. s. 80 f.). I Per Westerstrands
"Sillsallaten" förekommer B. med en
terzett: "Om jag lefver tills i morgon". I

Mazerska sällskapet uppträdde han 1827

med en "Etude en quatuor" i F-dur,

som spelades af stråkkvartetten. En
sång trio af honom utfördes i samma
sällskap 1828.

2. Lovisa Charlotta B. f. Borg-

man, f. i Göteborg 1798, t i Stockholm 31.

9.1884; den föreg:s hustru; uppträdde i

sin ungdom som violinspelerska å kon-

serter i Stockholm och Göteborg och fö-

retog tillsammans med en syster (t 1834)

konsertresor till Norge, Finland och
Ryssland, där hon med framgång upp-

trädde i Petersburg o. Moskva. LMA 1853.

3. C a r 1 J o h a n B., f. i Stockholm

1811; fil. mag. 1836; lektor i historia vid

Uppsala h. elem.-lärov.; anförde allmän-

na studentsången i Uppsala 1843—44 och

var sånglärare vid elementarskolan 1843

—55. B. skref musikhistoriska uppsat-

ser i Post- och Inrikes Tidn. samt Ups.

Tidn.

Björkman, Hans, f. 24. 1. 1730, t 26. 11.

1805 i Västervik; dir. mus. samt dom-
kyrkoorg. i Kalmar; som sådan P. Fri-

gels förste lärare i musik; Hiilphers om-
nämner, att han uppsatt ett betänkande:

"Om organisters tillsättande och org-

verks rätta bruk till ernående af likhet i

kyrkosången". B. var en framstående
sångare och kallades därför till Stock-

holm för att sjunga vid operan. I inled-

ningsstycket, hvarmed kgl. operan in-

vigdes, Thetis och Pelée 1773, utförde han
öfversteprästens roll i Ödets tempel; upp-

trädde därefter som Polyfem i "Acis och

Galathea" s. å. Då Glucks Alceste 1781

uppfördes, hade han Hercules' roll, hvil-

ken han spelade så väl, "att han ansågs
icke kunna äga sin like". B. var an-

ställd vid kgl. operan som aktör och sån-

gare 1773—1803 och var samtidigt inspek-

tor A'id spinnhuset i Stockholm.

Björksten, Theodor, f. i Stockholm
23.5.1858; berömd tenorsångare; elev af

L Berg; uppträdde offentligt första gån-

gen å en konsert 23.1.1880; begaf sig

s. å. till Paris, där han antogs till elev

vid konservatoriet. 1881 hemkom han
och fortsatte sedan studierna för Berg.

1882 for han åter ut och tog lektioner för

Delle Sedie i Paris; medföljde sedan
Kristina Nilsson på hennes amerikanska
turné och vann lysande triumfer. Efter

denna resa fortsatte och afslutade han
sina studier för Delle Sedie och var nu
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en tid Paris' förklarade gunstling. Till

Stockholm återkom han 1885. Sedan slog

han sig ned i New-York, där han varit

en mycket ansedd sånglärare. 1902 be-

sökte han Stockholm på en tillfällig

konsertresa. I New-York, där B. allt

fortfarande haft sitt hem, har han utöf-

vat en på konsertlifvet mycket gagnan-

de verksamhet. B. är gift med sånger-

skan Hervor Torpadie från Göteborg.

Björneborgarnas marsch, ord

af Runeberg 1860 till en redan förefint-

lig melodi; förut hette melodien 'Auster-

litzmarschen' eller 'Bonapartesmarsch';

redan före Runeberg hade Topelius skrif-

vit ord till samma marsch: "Skuggor
från de flydda dar", bl. a. tryckt till en

mus. soaré 1858; Pacius arrangerade se-

dan melodien för manskvartett; melo-

dien, som var populär i början af år-

hundradet, kan följas tillbaka till en

kontradans på 1770-talet; 1851 intogs den

i ett skådespel "Ur lifvets strid" af

Bendtson, som uppfördes under stor-

mande bifall. Innehållet i stycket var

från 1808 och handlade bl. a. om Döbeln
och Finska kriget. Se vidare Ernst

Lagus' uppsats i "Svenska Litt.-sällsk.

festskrift 1904".

Blanche (fr.), half tonart.

Blangini, G i u s e p p e, f . 18. 11. 1781 i

Turin, t 18. 12. 1841 i Paris; begaf sig 1797

till Frankrike och konserterade som vio-

loncellist flerstädes; 1799 kom han till

Paris, där han först blef bekant som ro-

manskompositör; 1802 begynte han äfven

skrifva operor; 1805 kallades han till

hofkapellmästare i Miinchen; 1809 blef

han kapellmästare hos Jérome i Kassel;

1814 var han åter i Paris, där han bl. a.

blef professor i sång vid konservatoriet

och hofkompositör. Hans operor, som i

början gjort stor lycka, förlorade i an-

seende i samma mån som nya stilarter

uppkommo, och han dog glömd af alla.

B. skref 170 notturnos för 2 sångstäm-
mor, 4 orkestermässor, 174 romanser och
30 operor. Hans autobiografi (tryckt

1834) ger en god inblick i samtidens mu-
siklif.

Blech, L e o, f. 21. 4. 1871 i Aachen; diri-

gent och operakompositör; elev af Bar-

giel och Rudolff i Berlin; verkade 1893—
99 som kapellmästare vid stadsteatern i

fädernestaden; efter att en kortare tid

ha varit dirigent i Prag kallades han

1906 till hofkapellmästare i Berlin. Bland
hans operor nämnas: Salome, Cheru-

bina, Alpenkönig und Menschenkind
(Dresden 1903), Aschenbrödel (Prag -1905)

och Versiegelt (Hamburg 1908, i Stock-

holm 1910), alla i tämligen ren Wagner-
stil, dock öfverförd på lustspelet. Af öf-

riga kompositioner ha uppförts: körver-

ken "Sommernacht" (för blandad kör)

och "Von den Engelein" (4-st. fruntim-

merskör) båda med ork., symf. dikten

"Die Nonne", Liedercyklen "Der galante

Abbe". Som dirigent är B. en betydande
förmåga.

Blidberg, P e r F r e d r i k, f. 1785, t 10.

9. 1866; erhöll sin första utbildning vid

Linköpings gymnasium, där Mecklin d. y.

handledde hans musikundervisning; blef

1817 protokollsekr. i landtförsvarsdep.

B. är mest känd som viskompositör. Ett

af hans sånghäften var "Skaldestycken

ur Poetiska Kalendern, satta i musik
med ack. af pf." Törneros omtalar i sina

minnen, huru sista kvädet vid hvarje

musikafton inom hans Uppsalakrets ut-

gjordes af B:s Den nye Blondel: "Där
de ljusa björkar stå". I Nordmannahar-
pan finnes i första häftet en sång af B.:

"Jag flyr till dig." I häftet "Sjung" fin-

nes i andra delen en ballad 'Skön Anna':

"Där växte en ros så fager opp." B. var

en tid äfven musikkritiker i Dagl. Alleh.

LMA 1848. — "Emedan tjänstebestyren

ägnade han sig med den mest brinnande
kärlek åt de sköna konsterna, åt poesi

och musik. Han omfattade med ungdo-

mens hela ifver fosforisternas läror och

deltog lifligt i deras arbeten. För musik
var han rikt utrustad af naturen, och ej

blott som exekutör, utan äfven som kom-
positör af flera särdeles täcka romanser,

lade han sina gåfvor i dagen. Den ge-

neration, som njöt af hans musikaliska

skapelser, har redan till största delen

bortgått före den gamle; men ännu lef-

ver en och annan, som med saknad min-

nes den liflige och ungdomlige gubben,

den outtröttlige deltagaren i alla musi-

kaliska samkväm, där man var i till-

fälle att erbjuda något af gedignare

halt, och huru han, så att säga 'tog eld',

då det gällde att uttala så väl sin hän-

ryckning öfver hvad han ansåg stort

och skönt, som sitt klander af hvad som
föreföll honom obetydligt och värde-

löst." (Mus. ak:s Handl. 1866.)
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Blom, tveuue bröder, hvilka gjort sig

kända såsom goda musiker: 1. Frede-
rik B. f . 1769 på gården Fosnees vid

Tönsberg, Norge; t 1806 i Västindien;

uppträdde offentligt som violinist i

Kristiania med kompositioner af Viotti,

Kreutzer m. fl. och vann mycket erkän-

nande. — 2. Christian B., f. 1782 på

gården Narverud vid Tönsberg; var

skeppskapten, men ägnade sig med all-

var åt musiken; komponerade musiken

till Bjerregaards' Kronede Nationalsång:

"Sönner af Norge"; skref äfven en ouver-

ture för orkester och några sånger med
piano.

Bliithner, berömd pianoflrma; begynt

af Julius Ferdinand B. (f. 11.3.1824

vid Merseburg); pianofabriken öppnades

i Leipzig 7. 11. 1853; 1873 tog han patent

på ett aliquot-system, hvarigenom hvar-

je tons klang förstärkes genom en oktav-

strängs medklingande, utan att den an-

slås. B.-firman har för närvarande filia-

ler i Hamburg, Berlin och London.

Blåsinstrument, instruments k

ven t (fr.), wind-instrument (eng.),

stromenti dafiato (it.). Till den-

na grupp af instrument räknas alla de,

där tonen bildas genom förtätad luft,

och en luftpelare är det tonande ele-

mentet. Till dessa räknas först och

främst flöjt, oboe, klarinett och fagott,

sedan orgelinstrumenten (orgel, harmo-

nium); däremot räknar man i allmänhet

bleckblåsinstrumenten till en grupp för

sig (horn, trumpet, basun, tuba). Se vi-

dare de enskilda instrumenten samt ar-

tikern: instrument.
B-moll, fr. si bé-mol mineur, eng. b

flat minor, molltonart med b till grund-

ton, parallelltonart till Dess-dur och 5 ^

till förteckning för: h, e, a, d och g.

Boberg, Bror Axel Edvin, f . 21. 9. 1876

i Anderslöf, Malmöhus län; elev af kon-

serv, i Stockholm 1893—97; org.-ex. 1895

och musiklärarex. 1896; elev i violinspel

af F. Book 1895—97 och i kontrapunkt

af J. Dente 1896—97; har dessutom stu-

derat i Köpenhamn (C. Mailing) 1897—

98; vik. musiklärare vid Malmö h. allm.

läroverk 1899—1902 och 1903, ordinarie

sedan 1904; vik. domkyrkoorganist i

Lund under åren 1900, 1901, och 1903;

vik. org. och kantor i Petri kyrka 1903

—9, ordinarie sedan 1911. Af komposi-

tioner märkas kantat vid invigningen af

Malmö Keallärov:s nybyggnad 1908, "Ad-

vent", Pingsthymn hyllningsmarsch 1898,

Liturgiska sånger m. m.; äfven intres-

serad folkvissamlare.

Bobisatlon, bocedisation, solfeg-

gierande efter de belgiska stafvelserna:

bo, ce, di, ga, lo, ma, ni.

Bocca, mun; a bocca chiusa, med
sluten mun, brumstämma.
Boccherini, L u i g i, f. 19. 2. 1743 i Luc-

ca, t 28.5.1805 i Madrid; den måhända
populäraste samtida kompositören till

Haydn och Mozart; dessutom violoncel-

list; var anställd vid teatern i Lucca

1764—79; två oratorier och en opera kom-
ponerades under denna tid; 1768 kom B.

till Paris, där han mottogs med stor vän-

lighet af Gossee, Capon och Dupont,

hvilka förskaffade honom publikens

gunst å Concerts Spirituels. Här be-

gynte han skrifva sina kammarmusik-
verk, hvilka snart skulle låta hans rykte

stiga öfver hela Europa. 1782 o. 1787 sy-

nes han ha besökt Tyskland och var en

tid kammarkompositör hos konung Fre-

drik Vilhelm II i Preussen. 1797, vid ko-

nungens död, begaf han sig till Spanien,

där han en gång förut (1769) varit, men
ej vunnit vederbörligt erkännande. Ej

heller denna gång mottogs han synnerli-

gen väl, men försökte i alla fall erhålla

de höges bevågenhet genom att tillägna

dem en mängd kompositioner. Trots alla

försök att komma i anseende i den span-

ska hufvudstaden, sjönk hans rykte allt-

mer, och fattigdomen tvang honom att

förtjäna sitt bröd genom att arrangera

sina kammarmusikverk för guitarr. B:8

kvartetter och kvintetter ha samman-
ställts med Haydns, och bådas kam-
marmusikverk förblefvo under stör-

re delen af förra hälften af 1800-talet

kvartettsällskapens omtycktaste verk.

Den för B. säregna stilen är rikt fiori-

turverk i förening med ett visst salongs-

mässigt koketteri. B. upptog, i likhet

med de samtida kvartettkompositörerna

Schobert, Dittersdorf m. fl., Mannhei-

merskolans dynamiska verkningar med
starka motsatser mellan piano och forte

och långa ereseendopartier. B. är här-

vid tydligt påverkad af denna stils

grundläggare Johann Stramitz.

Bochshorn, Samuel, [Capricornus], f.

c. 1629, t 12. n. 1665 i Stuttgart; var kan-

tor i Eeutlingen, Pressburg, Niirnberg
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och fr. o. m. 1659 till sin död hofkapell-

mästare i Stuttgart; af sin samtid myc-

ket omtyckt kompositör af samma rikt-

ning som Carissimi i Italien. Af hans

tryckta kompotitioner finnas i Uppsala

bibi.: Geistl. Concerten 1658 och Zwei

Lieder von dem Leyden u. Tode Jesu

1660; dessutom förvarar samma bibliotek

ett 50-tal vokalverk i handskrift; de

flesta torde ha uppförts vid hofvet under

Gustaf Diibens tid.

Bock, Carl Friedrich, f. i Berlin

17.6.1800, t i Stockholm 29.1.1841; fram-

stående flöjtvirtuos; kom till Sverige i

början på 1820-talet och anställdes först

som "oboist" (klarinettist) vid 2. gardet;

sedan blef han musikdir. vid Söderm.-

och Helsing. reg.; som flöjtist anställdes

han i hofkapellet 1829, en plats, som han
bibehöll till sin död. — B. var gift med
Carolina Sofia Richter, f. i Stockholm d.

28.8.1792; anställd vid fiera teatrar i

Stockholm (kgl. teatern 1814—63); åren

1831—34, 41—56 var hon lärarinna i de-

klamation och mimik för kgl. teaterns

elever; gift 1813 med violinisten J. G.

Svanberg, skild 1822; gift med B. 1826.

Bockdrill, trillo caprino (it.), brä-

kande, ojämn drill.

Bodenschatz, E r h a r d, f . 1576 i Lich-

tenberg, t 1636 i Gross-Osterhausen vid

Querfurt; 1600 kantor i Schulpforta, 1603

pastor i Rehhausen och slutligen 1608

pastor i Gross-Osterhausen. Hans egna
kompositioner äro ej synnerligen fram-

stående, men samlingarna innehållande

andras arbeten och utgifvandet af dessa

till skolbruk gjorde hans namn iinder

1600-talet vida berömdt. Mest bekant blef

skolsångboken Florilegium Portense 1603

—1621. Han upptager här hufvudsakligen

motetter af samtida komponister (där-

ibland af F. Anerio, G. Belli, Boden-

schatz själf, G. Croce, A. Fabricius, V.

Hausmann, H. och M. Praetorius, Viada-
na, Wulpius; inneh.-f. i Grove I, 346 f.).

Boellmann, Leon, f. 25. 9. 1862 i Ensis-

heim, Elsass, t 11.10.1897 i Paris; be-

römd organist och kompositör; organist

vid St. Vincent de Paul i Paris; för or-

gel skref han bl. a. "100 Piéces bréves"

och en fantasi för orgel och orkester.

För violoncell och orkester skref han
"Variations symphoniques", hvilka blef-

vo mycket populära; en symfoni i F-dur
speltes af Lamoureuxorkestern; dess-

utom komponerade han flera kammar-
musikverk.
Boesendorfer, berömd pianofirma i

Wien; grundad 1828 af Ignaz B.

(1796—1859); innehafves för närvarande
af sonen Ludwig B. (f. 1835 i Wien);
1872 invigdes en särskild konsertsal:

"Koncertsaal Bösendorfer", som sedan

spelat en viktig roll i Wiens musiklif.

Boethlus, Anicius Manlius Tor-
q u a t u s S e v e r i n u s, f. c. 475 i Rom,
t 524 (526); rådgifvare hos Theodorich

den store, men föll i onåd, sattes i fän-

gelse och blef till sist afrättad; under
fängelsetiden skref B. sin berömdaste
bok: De consolatione philosophiae. Inom
musiken är hans namn mest bundet vid

boken: De musica. I 5 böcker redogör

han här för den grekiska musiken. Ehu-
ru han på åtskilliga ställen alldeles miss-

uppfattat de gamla grekiska teoretiker-

na, blef hans skrift lagd till grund för

den medeltida musikteorien. En mängd
medeltida handskrifter finnas af den och

på 1400-talet hörde den till en af de först

tryckta musikböckerna (1491 f.).

Boheman, M a u r i t z, f. 1858 i Falken-

berg, t 23. 1. 1908 i Stockholm; student i

Lund 1879, fil. kand. 1883, fil. dr 1897; s. å.

blef han Mus. ak:s bibliotekarie; var
samtidigt amanuens i kgl. bibi. allt se-

dan 1893. B. A-ar en god musikkännare,
som riktat den svenska musikaliska lit-

teraturen med flera goda öfversättnin-

gar af musikaliska skrifter (Rubinstein,

Musiken och dess mästare m. fl.).

Bohl (Boll, Boohl, Frans, t 1677; var

kgl. orgelbyggare med lön af hofstaten

(300 dr om året 1650—60 m. fl. år); oak-

tadt hans officiella ställning synes han
dock ej ha utfört så goda arbeten; kla-

gomålen återkomma ej sällan. Jakobs

kyrkas orgel 1660 behöfde ofta repare-

ras; Uppsala domkyrkas orgel påbörja-

des 1664, men var endast halffärdig vid

hans död; Falu gamla kyrkas orgel

byggde han 1665, Mariestads 1672.

Bohlmann, Georg Carl, f. 8. 4. 1838 i

Köpenhamn; studerade musik i Bremen
1851—59 under kapellmästare Carl Heine-

mann; efter tillbakakomsten till födelse-

staden har han verkat som organist (6

år i Svendborg), musikdirektör vid tea-

ter, ledare vid skolsång och mycket ef-

tersökt lärare i violin, piano, musikteori

och instrumentation; en stor mängd ar-
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raugement och instruktiva saker för fle-

ra instrument har han utgifvit; af origi-

nalkompositioner kunna nämnas: ouver-

turen "Vikingafärd" (uppf. i Gewandhaus
i Leipzig och i Musikerföreningen, Kphn
1879 med stort bifall); dessutom flera pia-

nosaker, Auolinkompositioner m. m.

Boieldieu, Francois Adrien, f. 16.

12. 1775 i Kouen, t å landtegendomen

Jarcq vid Paris 8.10.1834; begynte som
korgosse och fick sin första musikunder-

visning af organisten Broch i Rouen; re-

dan vid 20 års ålder hade han skrifvit

två operor, som utförts med bifall i fö-

delsestaden. B. begaf sig sedan till Pa-

ris, där lian upptogs i Erardska huset.

Här lärde han känna de främsta mästar-

na Cherubini, Méhul m. fl. 1796 uppför-

de opera comique en liten enaktsopera

af lionom, "Les deux lettres", och året

därpå ännu en "La famille suisse"; allt

högre steg hans rykte med de följande

operorna: Zoraime et Zulnare 1798, Le
Calife de Bagdad 1800, Jean de Paris

1812; strax innan den sistnämnda hade
B. en tid uppehållit sig i Petersburg

som "hofkomponist" (1803—1810); 1817

blef B. Méhuls efterträdare som kompo-
sitionsprofessor vid konservatoriet. 1825

följde hans främsta arbete "La dame
blanche". Med denna liade han sagt sitt

bästa och nedlade kort därefter all kom-
positionsverksamhet; 1829 tog han af-

sked som konservatorielärare med pen-

sion. — B. är som operakompositör när-

mast en fortsättare af Dalayracs riktning

dock med tydligare framhäfvande af det

melodiska elementet. De smekande vis-

artade melodierna kunde ej annat än
väcka hänförelse i en tid, som behärska-
des af Rossini och lians skola; mot den-

na senare med den "oändliga'} melodien
står B. med den korta, begränsade enkla
visan och de lekande dansrytmerna; B.

är lika mycket fransman som Rossini

italienare. — Af B:s operor lia följande

gifvits i Sverige: "Kalifen i Bagdad"
(premiär Sthlm 1808), "Min tante Auro-
re" (Sthlm 1813), "Den nye egendomsher-
ren" (Le nouveau seigneur de village,

Sthlm 1818), "Johan af Paris" (Sthlm
1819), "Hvita frun" (Sthlm 1827), "De
bägge talismanerna" (Le petit chaperon
rouge, Sthlm 1830).

Boito, Arrigo, f. 24. 2. 1842 i Padua;
elev af Mazzucato vid Milano konserv.

och skref som elev arbetet "Il 4 giorno"

1860; tills, med Faccio komponerade han
sedan musiken till kantaten "Le sorelle

d'Italia" 1862; detta stycke vann i Mi-

lano mycket stor succés, och B. reste nu
till Frankrike, Österrike, Polen, Tysk-

land; i sistnämnda land studerade han
grundligt Wagners musikdramer. Re-

dan i början af 1860-talet hade han skrif-

vit delar af sin opera "Mefistofeles" och
5. 3. 1868 ägde premiären rum ä Scala-

teatern i Milano (Sthlm 1883). B. hade
själf skrifvit texten till denna opera ef-

ter Goethes Faust som förebild. Detta

B:s sedan erkändt främsta verk föll full-

ständigt igenom vid första representa-

tionen; endast så småningom lärde man
sig förstå värdet och först med uppfö-

randet i Bologna 1875 vann verket fullt

erkännande. I Tyskland uppfördes det

f. f. ggn i Hamburg 1880. Allt sedan

1867 är B. boende i Milano, där han blif-

vit nästan mera firad som litterär för-

fattare än som Ivompositör. Det har ej

saknats offentligt erkännande åt honom.
Staten har slösat med adelstitlar, och
1892 blef han inspektör för konservato-

riet samt 1895 riddare af hederslegionen.

Af hans senare operor kunna nämnas:
"Nerone" och "Orestiade", ännu ej upp-

förda. En stor mängd operatexter har
han skrifvit för andra tonsättare, —
Litt.: Giani, Il Nerone di A, B, 190L

Bokstafsskrift, se notskrift.
Bolander, O s c a r, f. 30. 12. 1840 i Stock-

holm; elev af Mus. ak. 1856—62 med J. v.

Boom som lärare i piano; pianostudier-

na fortsatte han sedan under Plaidy i

Leipzig; 1867 blef han lärare vid konserv,

i Stockholm; 27. 2. 1905 direktör vid sam-
ma anstalt; afgick dec. 1910; har som
kompositör uppträdt bl. a. med en violin-

kvartett, flera sångkantater, pianosaker,

livilka dock ej utkommit i tryck. LMA
1872; RVO 1890; professor 1903.

Bolck, Oskar, f. 4. 3. 1839 i Hohen-
stein. Ostpreussen, f 2.5.1888 i Bremen;
efter studier vid Leipzigs konservatori-

um beklädde han en plats i Viborg i

Finland; var sedan å skilda platser:

Liverpool, Wiirzburg, Aachen, Riga,

Leipzig; skref flera pianokompositioner
och en opera.

Bolero, spansk dans i *A takt, uppfun-
nen 1780; utföres med kastagnetter; be-

står vanligen af två repriser jämte en
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trio; står nära seguidillan. Goda
exempel på b. finnas i Méhuls "Les deux

aveugles", Webers "Preciösa", Aubers

"Masaniello" och Chopins op. 19.

Bologna. I musikaliskt hänseende har

B. stått synnerligen högt, i synnerhet

under 1500- och 1600-talet; 1482 grunda-

des den första offentliga musikskolan

därst. Under de följande århundradena

hade B. omkring 30 akademier, af hvilka

fyra voro uteslutande musikaliska: 1.

Dei Concordi, grundad 1615; 2. Dei Filo-

musi, gr. 1622; 3. Dei Filaschici, gr. 1633;

4. Dei Filarmonici, gr. 1675. Genom alla

dessa musiksällskap främjades bl. a. det

musikaliska dramat i början af 1600-ta-

let. En egen offentlig stadsteater erhöll

B. 1680. Mot slutet af 1700-talet sjönk

B:s musik tillbaka, och vi höra först un-

der andra hälften af 1800-talet åter talas

om B:s musik. Denna gång är det som
föregångsstad för Wagner i Italien, i

det att "Lohengrin" gafs här f. f . ggn på
italiensk mark; sedan dess har staden

svingat sig upp till att bli nr 2 af alla

musikstäder i Italien (Milano nr 1).

Boman, Per Conrad, f. 1804, t 1861;

kamrerare i generaltullstyrelsen sedan

1845; framstående musikrecensent och

svensk musikhistoriker; torde vara

Sveriges grundligaste och mest dugan-

de musikhistoriker före Adolf Lindgren;

öfversatte Birchs Darstellung der Biih-

nenkunst ("Handbok i den dramatiska
litteraturens historia", 1850) ; var som mu-
siker elev af P. Frigel; mångårig musik-

recensent i Post- och Inrikes Tidningar

och skref i "Ny tidn. f. musik" under
hela tiden den existerade (1853—57); hans
bästa uppsats i sistnämnda tidskrift är:

"En blick på tonkonsten i Sverige", 1857,

omfattande en historik öfver svenska
musikens öden under de sista femtio

åren. Af hans musikaliskt-dramatiska

arbeten blef mest känd: "Ljungby horn
och pipa", sagospel i 3 akter, text af G.

L. Silfverstolpe (1858); skref dessutom
musiken till "Byn i berget" (Kotzebues

Das Dorf im Gebirge), som 1846 uppför-

des å kgl. teatern; kantaten "Gustaf Va-
sas dröm". B. är som musikkritiker kon-

servativ men med en afgjordt foster-

ländsk läggning med sträfvan att utbil-

da en egen tonkonst på folkvisans grund.
Alla hans musikhistoriska undersöknin-

gar gälla också endast tonkonsten i Sve-

rige, speciellt den dramatiska. Ar 1854

höll han en serie talrikt besökta föreläs-

ningar i musikens historia. För den sven-

ska folkvisans bekantgörande i Sverige

o. utlandet utarbetade han tills, med J.

X. Ahlström "Valda svenska folksånger,

folkdanser o. folklekar" med sv. och tysk
text (1845). Ensam utgaf han "Tio sv.

folkvisor för 4 mansröster" (Hirschs för-

lag). Af hans öfriga sånghäften är sam-
lingen: "Musik till 4 Tegnérdikter" med
ack. af pf. el. guitarr tämligen bekant.

(Sången: "Har du betraktat"; Vintern:

"Lustigt öfver slätten"; Floden: "Vid
flodens källa". Ättehögen: "Lik en ur-

na".) I "Nytt mus. Lördagsmagasin för

år 1839" står en sång af B.: "Sång af

den sköna från Provence". I manskvar-
tettsamlingen Odeon finnes en serenad:

"Dagen förlåter de mörknande zoner". I

"Samling af valda sångstycken" medde-
las sången: "Hvi är du sorgset arma
hjärta". Slutligen må nämnas: roman-
sen 'Pariserpojken'; Ur Konung Oscars

dräpa, scen ur Lycksalighetens ö: "Ro-
lig natt! må du drömma gladt" (trio för

2 sopr. o. pf.). — Af handskrifter förva-

rar Mus. ak:s bibi. i part. och pf.-arr.

sagospelet 'Ljungby horn' och Par Bri-

coles musikbibi. Fr. Preumayrs "Melo-

dram och Aria" i arr. för orkester af B.

Bombard, bombardo (it.), pommer;
ursprungligen en djupare och större

form af oboen; man skilde mellan bom-
bardone, b. nicolo och b. picolo eller

bas-, tenor- och alt-b.; oboen kallades

som högsta, minsta formen bombardino;
då instrumentet var allt för stort och
oformligt ersattes det snart af fagotten.

Som beteckning för djup, fyllig ton öfver-

gick namnet äfven på andra instrument.

Så betecknas t. ex. vid lutan de tre läg-

sta tonerna: lilla, mellersta och stora b.

— Slutligen fick man äfven en orgel-

stämma med namnet b.; denna är en
tungstämma på 16 eller 32 fot, hvars
klang är ungefär som fagottens, men
starkare och mera basunartad i tonen.

Bombardon, se tuba.
Bombo (it.), tremolo.

Bombyx (gr.), skalmeja.

Bonde, Knut Filip, f. 9. 3. 1815 på
Eriksberg, Södermanland, t i Stockholm
17. 10. 1871; förste kammarjunkare; 1846

öfverintendent för konungens hof; 1852

^56 förste direktör för kgl. hofkapellet
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och teatern; som teaterchef visade han
särskild förkärlek för franska och ita-

lienska skolans mästare, mindre för ty-

ska kompositörer. LMA 1853. Var en ni-

tisk främjare af Mus. ak:s väl och ut-

verkade förhöjda riksdagsanslag åt läro-

verket; arbetade äfven för Musikaliska

konstföreningen.

Bondesen, Jörgen Ditleff, f. 7. 4.

1855 i Köpenhamn; elev 1872 vid konserv,

därst. (Neupert, Matthison-Hansen, E.

Hartmann, Gade); blef 1875 bibliotekarie

och hjälplärare vid samma anstalt och

var fr. o. m. 1883 ord. lärare i musikteori

och pianospel; s. å. sekreterare; har som
lärare utgifvit andra danska upplagan
af Richters Harmonilära (1883) och Lo-

bes Musikens katekes (1885). Af själf-

ständiga kompositioner kunna nämnas
ett häfte sånger (6 romanser) och en or-

gelhymn.
Boni, Victoria, se Bundsen.
1. Bonn, Jo 11 an Anthonius, dir.

mus. i Göteborg; uppförde 1718 en kom-
position: "Amor noster crucifixus est".

2. Johan G u s t a f B., f. 1745; f 26.

11.1796; kantor vid trivialskolan i Stock-

holm; aktör och sångare vid kgl. operan
1773—81; andre kormästare 1782—88; för-

ste korm. 1788—96. I sällskapet Par Bri-

cole var B. fr. o. m. 1782 ledare för såväl

vokal- som instrumentalmusiken.

3. Magnus B., f. 1759, t 6.7.1798;

var en god aktör och sångare; var an-

ställd vid Stenbergs teater 1780—86 och

vid kgl. operan 1787—1798; var dessutom
kantor och klockare vid finska försam-

lingen i Stockholm.

Bononcini [Buononcini], Giovanni
Maria, f. 1640 i Modena, t 19. 11. 1678

därst.; elev af P. Colonna i Modena;
skref en mängd kompositioner i synner-

het för kammarmusik (op. 1. Primi frutti

del giardino musicale 1666; op. 2. Sonate
da camera 1667; op. 3. Varii fiori 1669;

op. 4. Arie, Correnti, Sarabande, Gigue
et Allemande a V. c. Vlne 1671 m. fl.);

dessutom flera kammarkantater o. madri-
galer; slutligen trycktes af honom äfven
en praktisk handledning i kontrapunkt
(Il pratico Musico 1673). Af hans söner

blef Giovanni Battista (f. c. 1660,

död 90-årig i Wien) en berömd opera-

kompositör (La fede publica, Wien 1699,

Polifemo, Berlin 1703, Astarto, London
1720, Erminia, London 1723 m. fl.); skref

äfven oratorier, symfonier och kammar-
musik.

Book, Johan Fr i d o 1 f , f. 27.2.1836 i

Uppsala; framstående violinist; elev af

d'Aubert, Joachim o. Leonardi; anställd

i sv. hofkapellet 1853-89 (bitr, 1852);

konsertmästare 1882; lärare vid konserv,

fr. o. m. 1872; kamrerare vid Mus. ak.

1890. LMA 1872; 1884—1904 musikchef i

Mazerska kvartettsällskapet, där han äf-

ven varit förste violinist. B. har kon-

serterat i Stockholm och flerstädes i

landsorten. 1871—89 föranstaltade han
kammarmusikkonserter i Vetenskaps-

akademien; som lärare har han utbildat

en stor del af våra främsta violinister.

1. Boom, John van, f. i Utrecht 1807,

t 19.3.1872 i Stockholm; pianovirtuos

och pedagog; utbildade sig hos Hum-
mul och Moscheles; kom till Stock-

holm 1825, där han uppehöll sig i bör-

jan endast genom privatlektioner; sin

offentliga bana som virtuos afslöt han
1847; året därpå förordnades han till

pianolärare vid konservatoriet, å hvil-

ken post han kvarstod till 1871. Som
lärare har han utbildat flera af våra

sedan berömda kompositörer (bl. a. Lud-

vig Norman). Om honom som pedagog
skrifves i Mus. ak:s handlingar för 1873

s. 26: "Hans stundom barska väsen in-

jagade ingen skräck hos eleverna, eme-

dan de visste, att det utgick från hans
lynne, ej från hans hjärta; detta yttrade

sig i den samvetsgranna omsorg, hvar-

med han vårdade deras musikaliska bild-

ning och öfvervakade deras första steg

på den offentliga banan." Hans peda-

gogiska hufvudarbete är: Theoretisk o.

praktisk pianoskola (1870). I slutorden

till denna sammanfattar han sina grund-

principer: Hummel, "den finaste pianist

världen ägt" har varit hans ideal och från

honom har han tagit många öfningsex-

empel. Nyare metoder på pianospelets

område förkastar han och varnar för

alla lärare, som bjuda ut någon ny me-
tod och kalla det förutvarande gammal-
modigt. "Man skulle likaväl kunna kalla

det gammalmodigt, att människan går

på två ben, men detta är dock det enda
rätta sättet att komma framåt; så är

ock förhållandet med den rätta under-

visningsmetoden för pianospelning: den

blir heller aldrig gammalmodig: så län-

ge pianospelning består, äger också den-
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na metod bestånd. Det är härmed som
med sanningen, den blir heller aldrig

gammalmodig." Med denna skarpt kon-

servativa hållning afslutar han sin pia-

noverksamhet. Som kompositör gjorde

han sig känd framför allt på 1830- och

40-talet. Af större verk må nämnas:
"Näcken eller Elfspelet, romantisk opera

i 3 akter", som uppfördes 4 gånger på
kgl. teatern i Stockholm 11—19 maj 1844

(utförligt beskrifven i Sthlms musik-

tidn. d. 24. 5. 1844). Året innan hade han
på Breitkopf & Härtels förlag utgifvit:

"Grand Quattuor pour piano, violin, alto

et violoncelle, dedié å E. Schlegel, A-

grell, Gillberg et Moberger" (utförligt

recenserad i Sthlms musiktidn. d. 6. och

13. 10. 1843) ; endast tryckt i stämmor. Af
andra kompositioner omtalas: tonmål-

ningen" Frithiof på hafvet", en symfoni-

konsert, en mässa. Halleluja; Konung Os-

cars dräpa. Mus. Konstföreningen tryck-

te "Stor sonat " i c-moll. Af pianokom-
positioner i öfrigt trycktes: Amusement
de salon, Trois Polkas, Grande Valse

etc. Flera solosånger utkommo äfven:

Slumrerskan, Vinterblommor, Den lik-

nöjde. Till henne. Tiggargossen, Frukt-

säljerskan. Svensk flaggsång etc. B. är

gifvetvis mest sig själf i pianosakerna,

där han får utveckla sin om Thalberg
och Hummel erinrande virtuosstil. Sån-

gerna äro mera enkelt hållna och stå

därför som konstverk högre; flera af

dem låta ännu med fördel höra sig. I

ofvannämnda minnesteckning i Mus.
Ak:s handlingar heter det: "För den fi-

nare musikaliska poesien ägde hans spel

föga uttryck; det väckte alltid beundran,
sällan hänförelse. Hans konst hade
egentligen blott en riktning: Det var
den breda, präktiga stilen, uppburen af

glänsande klangeffekter, och detta om-
råde beherrskade han fullkomligt. Hans
ej fåtaliga kompositioner bära samma
karaktär: de äro ej framsprungna ur

snillet, men effektuera, när de finna exe-

kutörer, som förmå öfverväldiga dem."
B. hade olyckan att öfverlefva sig själf.

Hans stil var ej 1870-talets utan 1830-

talets. Placerad i den rätta omgifningen
bland virtuoserna från det gångna år-

hundradets förra del (Thalberg, Drey-
schock, Door) blir han en aktningsvärd
representant från virtuostidens glans-

dagar.

2. Hermann van B., f. 9. 2. 1809 i Ut-

recht, t 6.1.1883 därst.; den föregåendes

broder, berömd flöjtist, elev af Tulon i

Paris; lefde allt sedan 1830 länge i Am-
sterdam. — Fadern Jean v. B., f. 1783

i Rotterdam, var en högt ansedd flöjt-

virtuos och komponist för sitt instru-

ment (enligt Fetis trycktes 10 flöjtverk

af honom).
1. Borchgrevinck, Bon a ven tur a; re-

kommenderades 1579 af biskopen af Bre-

men till kurfursten af Sachsen som "mu-
siker"; kallades sedan till dansk hofka-

pellmästare 1. 1. 1587 men fick afsked re-

dan efter ett halfår. — 2. M e 1 c h i o r B.,

måhända den föregåendes son; var 1587

instrumentist i danska hofkapellet; sy-

nes redan 1593 varit en af de främste

och heter 1603 uttryckligen "öfverste in-

strumentist"; 1599 reste han till Italien

för att utbilda sig hos Giov. Gabrieli i

Venedig; år 1600 namnes han som hof-

organist i Köpenhamn. 1605—06 utgaf

han en samling Madrigaler i två baud
med kompositioner af de främste mä-
starna "Giardino novo bellissimo" (tr.

i Kphn), däribland äfven egna verk;

en annan madrigalsamling, "IX Davids
Psalmer", är nu försvunnen. 1618 blef han
hofkapellmästare och kvarstannade på
denna post till sin död (med undantag af

tiden 1628—31) 20.12.1632. B. synes ha
varit en mycket ansedd musiker på sin

tid, och kapellet stod synnerligen högt

under honom. — Litt.: A. Hammerich,
Musiken ved Christian IV:s Hof, hvar-

est äfven en 5-stämmig madrigal af B.

(ur Giardino novo) meddelas.

Bordun, b o u r d o n, täckt flöjtstämma

i orgeln.

Borelius, Johan Niklas, f. 1796,

t 5.5.1866; kommerseråd; var 1820 en af

stiftarna af Harmoniska sällskapet i

Stockholm. LMA 1846; deltog 1863 i ut-

arbetandet af förslaget till Ak:s stadgar

och valdes sedan till ledamot i Ak:s di-

rektion.

Borgmästaren i Sardam, se Czar
och timmerman.

1. Borgstedt, bröderna: trenne syskon

Nils Fredrik (t 1834), Gustaf
Adolf (t 1831), Axel Ulrik (t 1820),

hvilka sjöngo visor för tre stämmor "på

ett visserligen mera dramatiskt än ly-

riskt sätt, enär sångerna icke blifvit af

kompositören satta för trio, utan ut-

8
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fördes af sångarna ad libitum". Denna
stilart inom vissången, sådan den be-

drefs i andra decenniet af 1800-talet, gaf

anledning till Du Puys berömda trior,

särskildt "Agander, Pagander och Vin-

berg" samt "Douce harmonie, viens con-

solor mon coeur", båda direkt skrifna

för bröderna B. Se vidare Åkerberg,

Par Bricole.

2. E r i k R a g n a r B., f . i Lofta, Kal-

mar län, 5.11.1866; elev af konserv. 1884

—89; violinist i hofkapellet 1886; violon-

cellist 1890; debuterade å k. t. som Sa-

rastro 1889; tillf, kantor i Johannes för-

samling i Sthlm 1893; mus.-dir. vid Ska-

rab. regemente 1896; musikdirektör s. å.;

kantor i Jakobs förs. i Stockholm.

Borodin, Alexander Porphirie-

witsch, f. 12. 11. 1834 i Petersburg, f
27, 2. 1887 därst.; en af hufvudrepre-

sentanterna för ungryska skolan, Bala-

kirews vän och lärjunge; har bl. a.

skrifvit två symfonier (Ess-dur 1880,

H-moll), en symfonisk diktning "Stäpp-

skiss från mellersta Asien", en piano-

Buite, två stråkkvartetter (A-dur o. D-

dur); hans opera "Furst Igor" fullbor-

dades af Rimsky-Korssakow och Glasu-

now (1890 uppförd i Petersburg); ord-

förande i Musikvännernas sällskap i Pe-

tersburg; B. var till yrket läkare och

innehade flera höga poster som sådan.

Bort mit hjärta!, psalm 192;

Hseffner hänvisar till mel. 77.

Borwick, W. Leonard, f. 26. 2. 1868

i Walthamstown, London; elev af Hoch'-

ska konservatoriet och Clara Schumann
i Frankfurt a. M. 1884—89; uppträdde i

London f. f. ggn offentligt 1890 och har
sedan varit en af Londons mest upp-
burne pianospelare; B. har konserterat

i England, Frankrike o. Tyskland samt
kom till Stockholm 1903.

Bossi, Marco Enrico, f. 25.4.1861

i Salö vid Gardasjön; sedan han genom-
gått konservatoriet i Milano 1873—81,

blef han organist vid domkyrkan i Co-

mo; teori- och orgellärare vid konser-

vatoriet i Neapel; 1895—1902 direktör vid

Marcellos konservatorium i Venedig; se-

dan dess har han varit direktör för Li-

ceo musicale i Bologna; framstående or-

gelspelare och kompositör; utgaf tills,

med Tebaldini "Metodo di studio per
Torgano moderno", 1893; för operan har
B. endast skrifvit ett fåtal verk: ung-

domsstycket "Paquita" och "Il cieeo";

det senare uppfördes i Venedig 1898; ett

tredje verk, "Il veggente", prisbelöntes

1890; slutligen "L'angelo della notte" i

Como. Alla dessa stå dock tillbaka för

de kyrkliga arbetena samt kammarmu-
sikverken. Af kör- och ork.-verk må
nämnas: "Il paradiso perduto", symfo-
nisk dikt i tre delar; inom kammarmu-
siken ha särskildt blifvit bekanta: en
violinsonat tillägnad Teresina Tua, trio

op. 107, violinsonat op. 117, Trio sinfo-

nico op. 123; sånger vid piano äro op.

116 och 121. En stor mängd äro för

piano solo och orgel. En symfonisk kon-

sert är skrifven för orgel o. orekester (op.

100). Den stora kantaten "Canticum can-

ticorum" har uppförts i Stockholm 1904

(op. 120). B. torde för närvarande vara
att räkna bland Italiens allra främste

kompositörer. B. har i flera verk visat

sig med fördel ha studerat de gamla ita-

lienska mästarna, bl. a. Palestrina.

Bote & Bock, betydande musikförlag
och musikhandel i Berlin; grundad 1838

af Eduard Bote o. Gustav Bock; har
ledts af Bock, sedan kompanjonen tidigt

afgått; 1863 öfvergick firman efter G.

B:s död på brodern Emil Bock och efter

dennes död 1871 på Hugo B., stiftarens

son; 1847—96 utgaf G. Bock "Neue Ber-

liner Musikzeitung".

Bouché (fr.), stoppton (vid horn).

Bourdelot, Pierre, f. 1610 i Sens, t 9.

2. 1685 i abbotstiftet Macé; kgl. fransk

lifmedikus 1642; 1651 kallad till drott-

ning Kristina i Stockholm som hofläka-

re; lämnade Sverige plötsligt 28.5.1653.

B. var tämligen musikintresserad och
liar .ramlat on del materiell till en mu-
sikhistoria, som brorsonen Pierre Bon-
uet fortsatte och dennes broder Jacques
afslutade 1715: "Histoire de la musique
et de ses effects". Paris; arbetet är i det

stora hela ytligt och dilettantiskt. B:s

strid med Meibom vid Kristinas hof rö-

rande den grekiska musiken är särskildt

bekant.

1. Bournonvllle, berömd musikersläkt,

hvars släktled kunna följas tillbaka till

1600-talet. En af dem, Jean Valentin B.,

var först kapellmästare i Rouen, sedan
1615 i St. Quentin, 1618 i Abbeville och
1620 i katedralen af Amiens; var en fram-
stående orgelspelare och utbildade flera

lärjungar; tryckte mellan 1612—1630 fle-
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ra kyrkokompositioner. Dennes son var

organist vid katedralen i Amiens och

skref äfven han orgelkompositioner.

Dennes son Jacques B., f. c. 1676 i

Amiens, t c. 1758, tryckte 1711 och 1744

några kyrkokompositioner.

2. J u 1 i e B., premiärdansös vid kgl.

teatern i Stockholm 1782—98; erhöll 1795

lifstidspension mot villkor att undervisa

teaterns elever.

3. A n t o i n e B., f. 1760 i Lyon, t 11.

1. 1843 i Fredensborg; berömd sångare,

dansör; elev af balettmästaren Noverre;

premiärdansör vid kgl. operan i Stock-

holm 1782—95; for sedan till Köpen-
hamn; 1816—23 var han direktör för dan-

sen vid kgl. teatern i Köpenhamn.
4. Anton August B., den föregåen-

des son, f. i Köpenhamn 21. 8. 1805, t
därst. 30. 11. 1879; studerade under Augu-
ste Vestris i Paris 1824—29; solodansare

och dansdirektör vid kgl. teatern i Kö-
penhamn 1829, ballettmästare 1830; tog

afsked härifrån 1849; föreståndare för

baletten i egenskap af komponist och

instruktör intill 1861, då han mottog en

motsvarande syssla ("intendent för sce-

nen") i Stockholm vid kgl. teatern därst.;

afgick från denna befattning 1864.

5. C h a r 1 o 1 1 e B., den föregåendes

dotter, f. 1833 i Köpenhamn, t därst. 23,

3. 1911; studerade sång i Milano för

Lamperti 1856; anställd vid kgl. operan

i Sthlm 1857—58; var 1859—83 engagerad
vid kgl. teatern i Köpenhamn; verkade

under denna tid äfven som sånglärarin-

na och hade som sådan flera elever äf-

ven af danska kungahuset; 1863 ut-

nämnd till kgl. kammarsångerska; 1904

utgaf hon ett memoarverk: "Erindringer

fra Hjemmet og Scenen". Bland roller

märkas i Stockholm: Fides i "Profeten"

och Nancy i "Martha", i Köpenhamn:
Azucena i "Trubaduren", Bertrand i

"Muraren", Martha i "Faust"; som gäst

sjöng hon bl. a. i Frankfurt och Ham-
burg.

Bourrée, fransk dans från 1600-talet;

hos de högre klasserna omtyckt under
andra hälften af 1600-talet, blef den un-

der 1700-talet folkdans i Frankrike,

(först i Auvergne) och under 1800-talet

har den varit spridd öfver hela landet,

så att b. fått namnet 'fransk folkdans';

takten är */* med upptakt; det heter om
den på 1600-talet, att den är "lätt att lä-

ra och lustig att dansa". I Sverige var b.

företrädesvis 1650—1750 bekant. I 1600-

talets suiter förekommer den ej sällan.

— Litt.: T. Xorlind, Zur Gesch. d. Suite

och samme förf:s Studier i sv. folklore

s. 363 ff.

Brachrogge, Hans, troligen af dansk
härkomst; 1602 korgosse i hofkapellet i

Köpenhamn; sändes s. å. till Italien för

att vidare utbilda sig; 1604 är han åter

i Köpenhamn hos Borchgrevinck; först

1611 anställdes han som sångare; begaf
sig detta år till England för att utbilda

sig och blef där i tre år; 1619 sändes han
åter till Italien, men kom tillbaka re-

dan efter 8 månader; omtalas som sån-

gare ännu 1638; hans mest bekanta verk
är en liten samling trestämmiga madri-
galetter "Madrigaletti a III voci" (tryckt

i Kphn) 1619; verket innehåller 21 större

och mindre madrigaler, af hvilka 2 äro

af Mogens Pedersen, de öfriga af honom
själf; arbetet är intressant som ett

danskt originalarbete, eljest äro madri-
galerna tämligen omogna och visa ej

någon säkerhet i den kontrapunktiska
behandlingen. — Litt.: A. Hammerich,
Musiken ved Christian IV :s hof, hvar-

est äfven s. 234 en madrigal "Angio-
letta, che sola" är återgifven.

Bräde, William, f. i England; 1594

—96, 1599—1606 och 1620—22 medlem af

hofkapellet i Köpenhamn; dessutom var
han 1609—14 i Hamburg, 1619 i Berlin

och från 1622 i Gottorp. B. utgaf en hel

del danssamlingar för flera instrument:

"Xeue ausserlesene Paduanen" 1609 och

1614; "Neue ausserlesene liebliche Bran-
den" 1617; "Melodiensis Paduanis" 1619;

"Neue lustige Volten" 1621; de flesta af

dessa finnas i Wolfenbiittel-biblioteket.

— Litt.: A. Hammerich, Musiken ved
Christian IV:s hof och Eitner, Quellen-

lexikon.

Brahms, Johannes, f. 7. 5. 1833 i

Hamburg. Fadern var kontrabasist vid

Stadtteatern därst., och den unge B. lär-

de tidigt att blåsa horn och spela vio-

loncell; i pianospel utvecklade han sig

så, att han vid 14 års ålder kunde gifva

sin första konsert som pianist. Hans
förste lärare i musikteori och piano blef

Eduard Marxen. Tillsammans med den
några år äldre, ungerska violinisten

Eemenyi företog B. 1853 sin första kon-

sertresa genom Tyskland, då han blef
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bekant med Liszt och gjorde sig be-

märkt af Kobert Schumann pä ett sätt,

som för honom skulle blifva af stor be-

tydelse. 1853 utnämndes B. till kördiri-

gent och musiklärare hos fursten af

Lippe-Detmold, men lämnade denna

plats snart nog och lefde sedan i Ham-
burg, Schweiz m. fl. ställen flitigt sys-

selsatt med studier och komposition.

Eedan 1853 hade flera kompositioner

tryckts (2 pianosonater i C-dur och Fiss

moll). 1855 förvärfvade han i E. Hanslick

en ny vän och försvarare. År 1862 vän-

de han sig till Wien, där han ett års tid

verkade som dirigent vid därvarande

"Singakademi". 1864 var han åter på
resor och vistades än i Hamburg än i

Ziirich, Baden-Baden m. fl. ställen. Till

Wien återkom B. 1869 och stannade se-

dan där med få afbrott ända till sin

död 3.4.1897. Under åren 1871—74 var

han dirigent för "Gesellschaft d. Musik-

freunde", eljest lefde han som privat-

man uteslutande för sina kompositioner.
— B:s tonsättarverksamhet är synnerli-

gen vidtomfattande från solostycken för

piano, solosånger till kammarmusik-
verk, orkesterverk och kör- och ork.-

stycken; blott en grupp fattas: operan.

Populärast äro måhända solosångerna

och kammarmusiken. Verken fördela

sig å följande tider: 1850-talet med huf-

vudsakligen pianostycken och solosån-

ger; 1860-talet kammarmusik och kör-

verk med orkester, däribland det be-

römda requiem (uppf. f. f. ggn i Bremens
domkyrka 10. 4. 1868); 1870-talet tillkom-

ma orkesterverken, däribland de två för-

sta symfonierna i C-moll, 1877, D-dur,

1878; slutligen komma på 1880-talet de

två sista symfonierna i F-dur, 1884 och
E-moll, 1886. Det sista orkesterverket

skrefs 1888. Det begynnande 90-talet såg
blott några klarinettkompositioner upp-
stå. Af orkesterverk må utom symfoni-

erna nämnas: den akademiska festouver-

turen, skrifven för Breslaus universitet,

hvilket 1881 kallat B. till hedersdoktor,

och den tragiska ouverturen. Af kör-

verk efter 1868 höra följande till de mera
bekanta: Einaldo, Triumfsång, Nänie,

Gesang der Parzen. Af solosånger sjun-

gas mera allmänt op. 46, 48, 49, 85—86;

duetterna op. 61 och 66, vidare en hel

del vokalkvartetter. Bland kammarmu-
sikverken träffas helt säkert B:s oftast

utförda kompositioner: två stråksextet-

ter, op. 18 B-dur och op. 36 G-dur; tva

stråkkvintetter, op. 88 F-dur och op. 111

i G-dur, en kvintett för stråkar med kla-

rinett op. 115; tre stråkkvartetter, op.

51 i C-moll, A-moll, op. 67 B-dur, en

pianokvintett op. 34 F-moll, tre piano-

kvartetter, op. 25 G-moll, op. 26 A-dur,

op. 60 C-moll, fyra pianotrios, op. 8 H-
dur (omarbetad 1891), op. 40 Ess-dur

(med horn eller violoncell), op. 87 C-dur,

op. 101 C-moll m. fl. Af verk för solo-

instrument med piano skref B. bl. a. två

violoncellsonater, op. 38 E-moll, op. 99

F-dur, och tre violinsonater, op. 78 G-

dur, op. 100 A-dur, op. 108 D-moll. En
mängd pianoverk, af hvilka flera hora
till pianolitteraturens yppersta, tillkom-

mo under 1850—80-talet, däribland tre

pianosonater, op. 1 C-dur, op. 2 Fiss-moll,

op 5 F-moll, fyra ballader op. 10, Scher-

zo op. 4, två rapsodier op. 79, pianostyc-

kena op. 76, fantasierna op. 116, Inter-

mezzi op. 117 samt de populära ungerska
danserna för piano 4 händer, m. fl. B:s

ställning som kompositör är närmast
den gamla klassiska med förkärlek för

de slutna formerna. Han blef också af

sin samtid ställd som motsats till Wag-
ner-Liszt-Berlioz och äfven Bruckner. —
Af B.-biografier äro de viktigaste: M.
Kahlbeck 1908; H. Deiters (Waldersee-

sammlung, Breik & H. n:r 23, 24 och 63);

H. Keimann, A. Dietrich, I. V. Wid-
mann.
Brambach, J o s e p h, f . 14. 7. 1833 i

Bonn, t 20.6.1902; 1851—54 elev af Kölns
konserv., sedan elev af Ferd. Hiller i

Köln; 1858—61 lärare vid konserv, därst.;

1861 musikdirektör i Bonn; lefde efter

1869 som privatlärare; B. är framför allt

bekant för goda körverk, af hvilka må
nämnas: "Tröst in Tonen"; "Das eleu-

sische Fest", "Friihlingshymnus", "Mor-
gensehnsucht", "Der Bergkönigin Friih-

lingsfahrt", den sistnämnda med or-

kester; skref dessutom sånger vid piano,

duetter, kammarmusik m. m.

Bramsen, Henry, f . 3. 10. 1875 i Kö-
penhamn; violoncellist; elev af Rydin-
ger, J. Klengel samt dessutom af Leip-

zigs konserv.; gaf 1894 sin första konsert

och berömdes då allmänt för sin ovan-

liga talang; B. har sedan med framgång
låtit höra sig i Köpenhamn, Stockholm
(1901, 1902), London m. fl. städer. — K a-
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ren B., den föreg:s syster, f. 28.7.1877;

violinist; elev af Hilmer och Tofte i Kö-
penhamn samt af Joh. Wulff i London
1897—98; begynte 1899 konsertera först i

Köpenhamn sedan i London; kom till

Stockholm bl. a. 1902.

1. Brandt, Peter, elev i violinspel o.

komposition af Koman; tjänstgjorde i

sv. hofkapellet som konsertmästare 1738

—48 (musikant 1737); sedan vicekapell-

mäst. tills han efter Romans död, 31. 12.

1758, blef ord., en plats, som han bibe-

höll till sin död 9. 8. 1767.

2. C h r i s t i a n Peter B., f . 28. 10.

1815 i Aalborg; kom 1819 till Köpen-
hamn, blef 1827 militärmusiker, 1850 di-

rigent för en brigadmusikcorps, från

hvilken befattning han 1865 afgick med
krigsrådstitel; 1848 var B. anställd som
musikalisk instruktör vid Casiuoteatern

och sedan någon tid äfven som musik-

direktör; 1854—84 teaterdirektör vid Dag-
marteatern; B. har arrangerat en stor

del af musiken till de af honom uppför-

da teaterstyckena.

Branle, en gammal fransk dans i "Ii el.

*/* takt, hvilken kan följas från medel-

tiden till början af 1700-talet. Ursprung-
ligen en vanlig ringdans, med två steg åt

vänster och ett åt höger, blef den under
1500-talet något förfinad och fick en ef-

terdans i hurtigare tempo (^A): "b. gay".

Den betecknar under hela 1500-talet den
gamla värdiga dansen gent emot de nya
italienska med mera häftiga rörelser.

Vid 1600-talets början förbindes ännu en

dans, gavotten ("A), med b. och en slags

suiteform uppstår; uppdelningen i turer

fortskrider vidare och vid midten existe-

rar en tämligen konstant återkommande
serie af danser, alla med b. som inled-

ning och utvecklade ur denna: Branio
— branle gay — amener — double —
montirande — gavott. Till denna suite-

form kunde som inledning läggas en
allemande och som slutform en eourante

eller sarabande. B:s karaktär att vara
en suiteform för sig gjorde, att den ej

fick någon nämnvärd plats i den utbil-

dade franska suiten. I uppsatsen Zur
Geschichte d. Suite af T. Norlind nam-
nes "Branle-suiten" som en själfständig

grupp och uttalas den förmodan, att den
utbildats på svenskt område. Då emel-

lertid förf. sedan funnit den i en mängd
franska och tyska samtida källor, och de

svenska bl.-suiterna gå tillbaka till

drottning Kristinas "fransöska violi-

ster", är det riktigast att antaga ett

franskt ursprung äfven för denna form.

Litt.: T. Norlind, Zur Geschichte der

Suite samt samma förf. Studier i sv.

folklore V; jfr äfven Hj. Thuren, Folke-

sangen paa Faeröerne s. 46—50. Se i öf-

rig art. suite, ringdans här.

Brassin, Gerhard, f. 10. 6. 1844 i

Aachen; framstående violinvirtuos; 1863

lärare i musikskolan i Bern, sedan kon-

sertmästare i Göteborg; 1874 lärare vid

Sterns konserv, i Berlin.

Bratbost, Karl Mikael, f. 3. 3. 1862

å norska gården Bratbost i Kvikne,
Österdalen, t 18.1904 i Stockholm; ut-

bildade sig först till militär och kom
som sådan till Stockholm; begynte 1883

taga lektioner i sång för Ivar Hallström
och Arvid Ödmann; 21. 5. 1886 debuterade
han å k. teatern i "Vilhelm Tell"; enga-

gerades omedelbart därefter; gjorde sig

sedan fördelaktigt känd för sin präkti-

ga, höga tenorstämma; sjöng bl. a. titel-

rollen i "Oberon", David i "Mästersån-
garne", Sylvian i "Villars dragoner"; på
hösten 1887 reste han till Paris och tog

där lektioner för Delle Sedie till julen

1889; var därefter en kort tid elev af

Maretti i Milano; 1890 återkom han till

Norden och lät först höra sig i Köpen-
hamn och Göteborg; i sistnämnda stad

stannade han till 1893, anställd vid tea-

tern; han sjöng nu bl. a. José i "Car-

men", titelrollerna i "Fra Diavolo" och
"Faust", Tonio i "Regementets dotter".

Manrico i "Trubaduren", Toriddo i "Ca-

valleria"; 1892 återinträdde B. å k. tea-

tern, Sthlm och engagerades 1903 samt
sjöng nu flera af de större tenorpartierna

i Wagners operor m. fl. I början af för-

sta decenniet af 1900-talet begynte rösten

något litet förlora i klangfriskhet, och B.

öfvergick därför så småningom till andra
intressen; sista åren var han handlande.

Bratsche (t.), viola, altviolin; af viola

di braceio, armfiol, motsats till viola di

gamba, knäfiol.

Braun, berömd musikersläkt: Anton
(1729—1790) var violinist i Kassel; af

dennes söner var J o h a n n (1753—1795)

ansedd violinvirtuos och komponist (se-

nare delen af sitt lif boende i Berlin)

och Johann Friedrich (1759—1824)

betydande oboevirtnos (lefde senare de-
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len af sitt lif i Ludwigslust). Den sist-

nämndes söner voro: Wilhelm, f. 1791

i Ludwigslust; efterträdde 1825 sin fader

som förste oboist i furstens af Mecklen-
burg-Schwerin kapell; ansågs för sin

tids främste oboespelare; gift med sin

kusin, sångerskan Catinka B. (1799

—

1832). W. B. företog kousertresor flere-

städes i Tyskland, dock synes han ej

ha kommit till Sverige (Riemanu upp-
ger i sitt lex., att han 1831 kom till

Sthlm). Fetis eller någon af de andra
lexika omtala ej något sådant besök; li-

kaså tiga svenska källor därom. Där-
emot kom brodern Karl Anton Phi-
lip (f. i Ludwigslust 26.12.1788) att stå

Sverige närmare; 1807 inträdde han i hof-

kapellet i Köpenhamn och 1815 öfvergick

han till sv. i Sthlm, på hvilken post han
kvarstannade till sin död 11. 6. 1835; gifte

sig 29. 10. 1825 med Maria Helena Gran-

lins. Dahlgren säger i Sthlms teatrar:

"Han var en utmärkt virtuos på sitt

instrument och därtill en mycket an-

sedd tonsättare." Skref musik till en
del teaterstycken, som uppfördes å kgl.

teatern: Entreakter och melodram till

"Axel och Valborg" 1829 (ouverturen i

arr. f. pf. 2 h. trycktes af A. Hirsch);
körer och melodram till Jenny Mortimpr
1817 (tills, med Du Puy); musik till sor-

gespelet "Skulden" 1830; ouverture och
entreakter till sorgespelet "Wallensteins
död" 1831. Fetis ger i sitt lexikon en
förteckning af hans kompositioner, de
flesta tryckta hos Breitkopf & Härtel
och Peters i Leipzig (symfoni för stor
ork., ouverture, flöjtkonsert, kvartett för
två flöjter och två horn m, fl.). I Kö-
penhamn trycktes: Duor för två flöjter,

sex lätta variationer för piano samt
slutligen i Stockholm på Hirsehs förlag:
"Sei Cauzonette" (med it. text) och "Sex
Sångstycken" (sv. och fr. text). Ur sist-

nämnda samling aftryckte Sv. Sång 1900

andra sången: "Hon flydde bort". Vid
ett tillfälle 1827 kom B. till Uppsala och
spelade på en konsert. Detta föranleder
Törneros i ett bref att yttra sig om ho-
nom, som han kallar "förste och störste
oboisten i landet". Han är ej vidare be-
låten med hans kompositioner: "B. gjor-
de allt, hvad kunde göras af sitt i

solo otacksamma nasalinstrument, obo-
en; men ändå lät det ibland som ett helt
ankhus. Kompositionen af honom själf

var lumpen, och det enda, som hjälpte

upp saken, var en inflickad besynnerlig
folkmelodi, som var hämtad, Gud vet

hvarifrån. Somliga ville igenkänna den
som svensk."

Bravissimo (it.), alldeles utmärkt.

Bravo (it.), förträffligt.

Bravura (it.), virtuositet.

1. Bredal, N i e 1 s Krog, f. 1733 i

Trondhjem, f 26. 1. 1778 i Köpenhamn;
studerade till jurist och var någon tid

vice borgmästare i födelsestaden; 1770

lämnade han denna plats och slog sig

ned i Köpenhamn som dramatisk för-

fattare; 1771 blef han direktör för k.

teatern; som författare är B. hufvudsak-
ligen känd genom verket "Tronfölgen i

Sidon" med musik af Sarti; som musi-
ker skref han flera stora kantater, där-

ibland en till universitetet med anled-

ning af konungens födelsedag, en jubel-

kantat vid barnhusets 50-årsfest 1777

samt två till texter af Charlotte Biehl:

"Venskab" och "Orphei Nedgång til Hel-

vede".

2. I v a r F r e d e r i k B., f. 17. 6. 1800

i Köpenhamn, t 25. 3. 1864; tidigt an-

ställd som altviolinist i danska hofka-

pellet; 1843 konsertmästare efter Schall;

1850—63 sångmästare vid k. teatern; elev

af Kuhlau i komposition; 1832 skref han
till text af H. C. Andersen sångspelet

"Bruden fra Lammermoor" och 1834 till

text af Överskon "Guerillabanden"; af

öfriga verk utanför scenen må nämnas
"Judas Ischariot" för en tenorstämma
med ork. och en påskhymn "Opstandel-
sen".

Breithaupt, Rudolf Maria, f, 11. 8.

1873 i Braunschweig; efter universitets-

studier i Jena, Leipzig och Berlin och
musikstudier vid Leipzigs konserv, slog
han sig ned som pianolärare i Berlin.

Väckte allmän uppmärksamhet genom
sin revolutionära skrift "Die natiirliche

Klaviertechnik" (I, 1904; II, 1907). Se vi-

dare art. piano.
Breitkopf & Härtel, betydande förlags-

firma, grundad 1719 af Bernhard
Christoph Breitkopf (1695—1777)
som boktryckeri. Sonen Johann Gott-
lob Immanuel (1719—1794) inträdde i

firman 1745; genom honom blef firman
betydligt utvidgad; efter faderns död öf-

vertog han ensam förlaget och förvärf-
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vat de genom uppfinnandet af notty-

perna i flera smådelar högt anseende;

hans nottryck var en tid det bästa, som
fanns, och förlaget steg snart till ett af

de främsta i Europa. B. var äfven för-

fattare och skref flera skrifter af biogra-

fiskt värde; äfven framlade han i skrift

resultaten af sina förbättringar på not-

tryckets område. Af B:s söner, C h r i-

stoph Gottlob B. (1750—1800) och

Bernhard Theodor (f. 1745), blef

den förre chef för firman i Leipzig, den

senare flyttade öfver till Petersburg och

grundade där ett eget förlag, som åt-

njöt stort anseende i Kyssland. Leipzi-

gerflrman kunde ej uppehållas af sonen

och öfvergick därför så småningom på
Gottfried Christoph Här t el

(1763—1827), som till sist blef ensam arf-

tagare af det nu synnerligen stora för-

laget. H. utgaf fr. o. m. 1798 en myc-
ket berömd tidskrift "Allgemeine musi-

kalische Zeitung" och förenade dessutom

med förläggarverksamheten en pianofa-

brik. H. utgaf bl. a. verk af Mozart,

Haydii, Clementi och Dussek. 1835 öfver-

togs firman af sonen H e r m a n n H.

(1803—1875), som dock tog sin broder

Eaimund H. (1810—1888) till kompan-
jon; efter dem öfvergick firman på sy-

stersönerna Wilhelm Volkmann
(f. 12. 6. 1837) och Oskar von Hase
(f. 15.9.1846); sedan W. Volkmanns död
24. 12. 1896 är hans son L u d w i g Volk-
mann delägare i firman. Båda de nu-

varande cheferna ha uppträdt som för-

fattare och innehafva flera ledande

ställningar inom de större bokhandels-

föreningarna i Leipzig. Förlaget har
specialafdelningar i Briissel, London och

New-York och sysselsätter för närvaran-

de 800 arbetare.

Brelin, N., f. 1690 i Karlstad, t som
kyrkoherde i Bolstad i Värmland 1753;

vistades en tid i Preussen, där han
tvangs till soldattjänst; rymde till Ita-

lien, där han lefde på att förfärdiga

musikinstrument; återkommen till Sve-

rige blef han notarie vid rådstugan i

Karlstad och sist kyrkoherde. Hans
sysslande med musikinstrument i Itali-

en hade väckt en del tankar hos honom
på nya klavérkonstruktioner. Han ned-

lade dessa idéer i en del uppsatser tryck-

ta i Vet.-ak:s handlingar 1739 (Om en
upprättstående klavecin), 1749 (Påfund

att storligen öka klavérs och Cymbalers

godhet), 1757 och 1760.

Brendel, Karl Franz, f. 26.11.1811

i Stolberg i Harz, t 25.11.1868 i Leip-

zig; tog som filosofie studerande lektio-

ner för Fr. Wieck och blef doktor i Ber-

lin samt begynte först 1843 att helt ägna
sig åt musiken; 1844 öfvertog han, efter

att någon tid ha hållit musikhistoriska

föreläsningar i Freiberg, Dresden och

Leipzig, Schumanns "Neue Zeitschr. f.

Musik"; blef därefter lärare i musikhi-

storia vid konservatoriet i Leipzig; 1861

var han en af stiftarna af "Allgemeiner

deutscher Musikverein". Förutom tid-

skriftsartiklar kunna nämnas följande

böcker: "Grundziige der Geschichte d.

Musik" 1848; "Geschichte d. Musik in

Italien, Deutschland u, Frankreich" 1852

(flera uppl.), "Die Musik d. Gegenwart
und die Gesamtkunst der Zukunft" 1854;

"Franz Liszt als Symphoniker" 1859;

"Geist u. Technik im Klavierunterricht"

1867; "Gesammelte Aufsätze zur Ge-

schichte u. Kritik d. neueren Musik"
1888.

Brendler, Frans Fredrik Edvard,
f. 4. 11. 1800 i Dresden, t 16. 8. 1831 i

Stockholm; son af flöjtisten Johann
Franz B. (f. 1773, t i Sthlm 12. 6. 1807),

som från 1802 till sin död var anställd

i hofkapellet i Stockholm (Geijer säger

i ett bref af 1807: "Hans flöjt är vacker

och hans exekution verkligen musika-
lisk"); sonen bestämdes för handelsba-

nan och sändes till Visby för att ha
plats på ett handelskontor; musiken lek-

te honom dock i hågen och 1823 återvän-

de han till hufvudstaden; han uppträdde
snart som flöjtist på en af Harmoniska
sällskapets konserter. Han uppehöll sig

nu genom att gifva lektioner i miisik

och studerade själf samtidigt med sådan

ifver musikens teori, att han snart nog
kunde framträda som komponist. Hans
främsta verk är måhända melodramen
"Spastaras död", behandlad som dekla-

motion med orkester och kör. W. Bauck
säger om detta verk: "En allmän hän-

förelse väckte den genialiska uppfatt-

ningen af det glödande poemet, den var-

ma känsla, den lifliga fantasi, hvarmed
han skildrade de skakande situationerna

samt den vältänkta anordningen af det

hela. Tillika öfverraskades man af den
förträffliga instrumentationen, som, i
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förening med verkets öfriga förtjänster,

stämplade detta till ett verkligt mäster-

stycke." Ett annat deklamatorium är

"Edmund och Clara". Till B. v. Beskows
skådespel "Ryno eller Den vandrande
riddaren" skulle B. utarbeta musiken,

men hann ej fullborda verket, då han
bortrycktes af döden. Kronprins Oscar

(sedan O. I) afslutade verket, och 1834

ernådde det sitt första uppförande ä kgl.

teatern. Af andra verk för teatern ar-

rangerade han musiken (ur Fredmans
sånger o. epistlar) till C. F. Dahlgrens
"Ulla Winblads födelsedag el. Paris'

dom", som 1829 gafs å Djurgårdsteatern.

I sällskapet Par Bricole inträdde han
1830 och blef s. å. d. 4 dec. antagen till

koralinteudent i sällskapet. För denna
sistnämnda högtidsdag, "Barbaradagen",
skrcf han sin dubbelkor: "I de höjda
toner skalle", hvilken sedan bevarats

som högtidssång hos bröderna och där
hvarje år klingat. Flera af hans sån-

ger blefvo mycket populära. I samlin-

gen "Sjung" I finnas de bekanta: Aman-
da: "I blomman i solen"; serenad: "Da-
gen förlåter de mörknade zoner"; Näc-
ken: "Kvällens guldmoln fästet kran-
sar". Som särskildt sånghäfte tryckte

Hirschs förlag: Impromptu vid Trollhät-

tan af Dorothea Dunckel: "Fjällarnas

harpa! hur brusar din röst", författarin-

nan tillägnad. I samlingen "Nordman-
naharpan" trycktes första satsen af en
symfoni arr. för 4 händer. Hirschs för-

lag utgaf för piano solo ett Potpourri ur
"Ryno". I Sv. biografiskt lexikon om-
talas dessutom, att han utgaf "älskliga"

pianosaker. I hela sin kompositionsstil

röjer B. stark påverkan af Spohr, en
man, som under 1820-talet allmänt var
beundrad och föremål för studier, ej

minst i Stockholm och Uppsala. — Litt.:

Sv. Biogr. Lex. Ny följd III; W. Bauck,
Själfbiografi; E. Åkerberg, Musiklifvet
inom Par Bricole; Mus. akad:s handl.

1866 s. 37—39; J. M. Kosén, Några min-
nesblad; F. A. Dahlgren, Sthlms teatrar.

Bland de elever han utbildade kan näm-
nas Emilie Holmberg, den lofvande
sångkompositören från 1840-talet. B.

gifte sig 1825 med Ulrika Boucht, en
dugande pianist. Några månader före sin

död utnämndes han till ledamot af Mus.
ak. "Hans öppna, intagande, vänfasta
och blygsamma väsende förskaffade ho-

nom en talrik krets af vänner, hvilka

med blödande hjärta följde hans stoft

till sitt sista hvilorum" (Ak:s Handl.).

En vacker sorgefest var föranstaltad i

Storkyrkan, vid hvilken flera musik-
nummer utfördes af hofkapellet och
Harmoniska sällskapet.

Breslaur, Emil, f. 29. 5. 1836 i Kott-

bus, t 26. 7. 1899 i Berlin; var någon tid

präst vid judiska församlingen i födel-

sestaden; begynte 1863 studera musik i

Berlin och var sedan 1868—79 lärare i

piano vid Th. Kullaks musikakademi;
1879 stiftade han en musiklärareföre-

ning jämte seminarium i Berlin; var
därjämte musikrecensent i flera musik-
tidskrifter och redigerade själf fr. o. m.
1878 tidskriften "Der Klavierlehrer";

flera goda pianopedagogiska skrifter

äro af honom: "Die technische Grund-
lage des Klavierspiels" 1874 (erhöll pro-

fessors titel för detta), "Zur methodi-

scheu Uebung des Klavierspiels", "Me-
thodik des Klavierunterrichts", "Klavier-

schule" m. fl. B. fortsatte äfven i Ber-

lin att arbeta för musiken inom judiska

församlingen och skref 1898 en liten

broschyr: "Sind originale Synagogeu-

und Volksmelodien bei den Juden ge-

schichtlich nachweisbar?"; sedan 1883

var B. körledare vid reformsynagogan;
B. komponerade äfven en del pianostyc-

ken, körer och solosånger.

Breuning, S t e p h a n von, f. 17. 8. 1774

i Bonn, t 4. 6. 1827 i Wien; ungdomsvän
till Beethoven; hans son Moritz Ger-
hard von B. (f. 28. 8. 1813 i Wien; t 6.

5. 1892, medicinalråd) var under barn-

domsåren dagligen tillsammans med
Beethoven och skref ett memoarverk,
som är en viktig källa för kännedomen
om denne mästares senare år: "Aus dem
Schwarzspanierhause" (1874, nytryck af

Kalischer 1907).

Breve (fr.), brevis (lat.), notvalör

omfattande två hela takter:

Bridge, John F r e d e r i c k, f. 5. 12.

1844 i Oldbury, Worcester; elev af J.

Hopkins och J. Goss; 1865 organist i Tri-

nitatiskyrkan i Windsor, 1869 vid kate-

dralen i Manchester, 1875 vikarierande

och 1882 förste organist vid Westminster

abbey, 1890 lärare i musikteori vid Royal

College of music, 1902 musikprofessor
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i

vid Londons universitet; 1874 musikdok-

tor, 1890 examinator i musik vid Oxfords

univ., 1897 adlad. B. har bl. a. kompo-

nerat kantaterna Baodicea, Callirhoe,

oratorierna Mount Moriah och Niniveh,

hymner m. m.; dessutom katekismer i

kontrapunkt, kanon, orgelackompagne-

ment m. m.

Briegel, Wolf gäng Karl, f. 21. 5.

1626, t 19. 11. 1712 i Darmstadt; 1650 hof-

kantor i Gotha; 1670 hofkapellmästare i

Darmstadt; af hans kompositioner, hvil-

ka på sin tid åtnjöto högt anseende, äga
svenska bibliotek följande: Evangel.

Blumengarten I, II, III, 1666 (Väst.

(bibi.), Musicalische Trostquelle 1679

(ibid.), Musicalischer Lebensbrunn, 1680

(Upps. bibi.), Christian Kehenfelds Evang.

Psalmen-Zweig 1684 (Väst. bibi.). På
1600-talet ägde Jakobs kyrka i Stock-

holm dessutom Erster Theil evangel. Ge-

spräch 1660.

Briesemeister, Otto Ferdinand, f.

18. 5. 1866 i Arnswalde, Brandenburg; te-

uorsångare; studerade först medicin vid

flera tyska universitet (Berlin, Wiirz-

burg, Leipzig); efter tagen examen var

han några år praktisk läkare, men öf-

vergick sedan till scenen; redan dessför-

innan hade han sjungit å konserter i

Leipzig och Halle; i Breslau hade han
anställning 5 års tid; i egenskap af kon-

sert- och oratoriesångare kallades han
sedan till flera städer bl. a. till Köpen-
hamn; 1899 inbjöds han till Bayreuth att

utföra Loges parti i "Rhenguldet"; B.

vann här mycket beröm och sjöng sedan

ä scenen i Wien, Magdeburg, Stuttgart,

London m. fl. ställen. Till Stockholm
kallades han 1901 och 1906 för att sjunga

Loges parti i "Rhenguldet". Han upp-

trädde vid dessa tillfällen äfven i andra
operor såsom i "Carmen" och "Pajazzo";

af hans öfriga roller märkas: Faust,

Florestan, Lohengrin, Siegmund, Sieg-

fried, Fra Diavolo, Max, Tamino m. fl.

Brillant (fr.), glänsande.

Brillbasar, occhiali; basse ä la
Rossini; en hånfull benämning på
det ständigt återkommande basackom-
pagnementet på två toner, vanligtvis i

kvart- eller kvintintervall; uppträda
särskildt vanligt hos Rossini och hans
skola.

Brink, Gustaf H i 1 d o r, f. 24. 10.

1858 i Stockholm, t därst. 6. 4. 1904; var

fr. o. m. 1882 pianolärare vid konserva-

toriet i Stockholm; B. har komponerat
flera pianostycken och utgifvit instruk-

tiv pianomusik; LMA 1895.

Broadwood and Sons, betydande piano-

fabrik i London; grundad 1732 af schwei-

zaren Burkhard Tschudi; från honom
öfvergick firman på svärsonen John
Broadwood (1732—1812); han upptog en

förbättrad konstruktion af pianofortet;

de följande ägarna af fabriken, hvilka

betydligt utvidgat omsättningen af pia-

no och flyglar, äro James Shudi-Thomas
Broadwood och Henry Towler Broad-

wood (t 1893); nuvarande ägaren af fir-

man är Henry John Tschudi. B.-flyg-

larna äro numera spridda öfverallt och

äga ett godt anseende såväl i England
som å kontinenten.

Broderies (fr.), koloratur.

Brodsky, A d o 1 f , f. 21. 3. 1851 i Tagan-

rog, Ryssland; framstående violinist;

elev af J. Hellmesberger i Wien och

konserv, därst.; 1868—70 medlem af hof-

operans orkester; efter en del konsert-

resor var han 1875—79 lärare vid Mosk-
was konservatorium; 1879—81 ledde B.

Kiews symfonikonserter; de följande

åren konserterade han i Europas konst-

centra; 1882 violinprofessor vid konserv,

i Leipzig; 1892 slog han sig ned i New-
York; 1895 direktör vid Manchesters Col-

lege of Music; leder därst. bl. a. en myc-
ket framstående stråkkvartett.

1. Bronsart, Hans von, f. 11. 2. 1830 i

Berlin; studerade 1849—52 vid Berlins

universitet och tog samtidigt lektioner

i musikteori för Dehn; blef därefter elev

af Liszt i Weimar, och konserterade se-

dan i Paris, Petersburg och Tysklands

främsta konststäder; 1860—62 var han
dirigent för Euterpe-konserterna i Leip-

zig, 1865—66 Biilows efterträdare för

konserterna af "Gesellschaft d. Musik-

freunde" i Berlin; 1867 kallades han till

intendent vid k. teatern i Hannover;
1887 utnämndes han till generalinten-

dent för hofteatern i Weimar; 1895 träd-

de han tillbaka från denna post med ti-

teln excellens och rang af geheimråd.

Af hans kompositioner må nämnas:
"Friihlingsphantasie" för orkester, sym-

fonien "In den Alpen" med kör, C-moll-

symfonien, dramatiska tondikten "Man-
fred", kantaten "Christnacht" samt kam-
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marmusikverken trio i G-moll, piano-

konserten i Fiss-moll och en stråksex-

tett.

2. I n g e b o r g B., f. S t a r c k, f. 24,

8. 1840 i Petersburg af svenska föräl-

drar; 1862 gift med Hans von B.; fram-

stående pianist; elev af Martinow, Hen-
selt och Liszt; af hennes kompositioner

ha flera vunnit högt erkännande, där-

ibland operorna "Die Göttin zu Sais",

"Jery und Bälely", "Hjarne" (1891), "Die

Siihne" (1908) samt solosånger och piano-

stycken.

Brony, Åtta (heter egentl. B r ö n-

num), f. 24.2.1869 i Köpenhamn; dansk
sångerska; kom vid 5 års ålder till Pa-

ris, där hon äfven fick sin musikaliska

uppfostran; 1885 konserterade hon i Kö-
penhamn och vann mycket erkännande;
fortsatte sedan sina studier i Paris och

blef 1888 engagerad för att biträda vid

Sullivans populära konserter i de större

engelska städerna; 1889 var hon åter i

födelsestaden, där hon med mycket bi-

fall konserterade; s. å. sjöng hon i Lon-
don på Covent Garden i Glucks "Or-

pheus", 1890 i Paris på Théåtre lyrique

(Flotows Martha), 1891 i New York (Mi-

caela i "Carmen"), 1902 i England (Mar-

gareta i "Faust", Adalgisa i "Norma",
Kosina i "Barberaren") m. fl. platser.

1. Brooman, Jan Erik, f. 1772, t 19.

11.1823; dramatisk sångare; elev vid k.

operan 1788, men öfvergick sedan till

Göteborg; 1796 och 97 uppträdde han
flera gånger som gäst på Stenborgs tea-

ter, där han slutligen ingick 1798; spe-

lade efter dennas upplösning i landsor-

ten till 1804, då han engagerades vid

dram. teatern och operan, där han kvar-

stod till sin död.

2. H a n n a B., f. 1809 (1811?) i Stock-

holm, t därst. 1887; den föregåendes dot-

ter; musik- och språklärarinna samt
kompositör; anställd vid k. teaterns

elevskola 1848 som pianolärarinna; har
komponerat flera sångsamlingar, där-

ibland: "Tre sånger" (Till Laura, Den
ensamma makan. Tanke och känsla),

"Norrlänningens hemlängtan" (Hvi läng-

tar du åter).

Brosig, Moritz, f . 15. 10. 1815 i Fuchs-
winkel, Oberschlesien, t 24. 1. 1887 i Bres-
lau; elev af Franz Wolf, domkyrkoorga-
nist i Breslau, och blef dennes efterträ-

dare 1842, domkyrkokapellmästare 1853,

sedan doktor och docent vid univ.; 1872

musikdirektörstitel. Hans kompositio-

ner tillhöra företrädesvis den stränga

kyrkostilen; däribland kunna nämnas
20 häften orgelkompositioner, 7 gradua-

ler och offertorier, en koralbok, 4 stora

och 3 små instrumentala mässor; en
harmonilära (flera uppl.), en handbok i

harmonilära och modulation (tryckt

1899). Ett urval af hans kompositioner

utkom på Leuckarts förlag.

Bruch, Max, f. 6. L 1838 i Köln; er-

höll sin första musikundervisning af

modern (f. Ahnenräder, högt aktad sån-

gerska); begynte tidigt komponera; som
elev af Breidenstein skref han vid 14

års ålder en symfoni, som uppfördes i

Köln; 1853—57 som Mozartstipendiat

elev af Ferd. Hiller i komposition och

af K. Reinecke och Ferd. Breuning i

piano; 1858—61 musiklärare i Köln. Ef-

ter faderns död företog han 1861—63 en
längre studieresa bl. a. till Berlin, Leip-

zig, Wien, Dresden, Miinchen; 1864—65

var han åter på resor, nu äfven till

utomtyska städer: Briissel och Paris.

1865—67 musikdirektör i Koblenz, 1867

—

70 hofkapellmästare i Sondershausen;
1871—73 uppehöll han sig i Berlin och
1873—78 i Bonn endast lefvande för sin

kompositoriska verksamhet; 1878 kalla-

des han till Stockhausens efterträdare

som dirigent för Sternska sångföreningen

i Berlin. 1880 flyttade B. öfver till Liver-

pool som dirigent för filharmoniska säll-

skapet därst.; 1883—90 dirigent för orke-

sterföreningen i Breslau; sedan 1891 le-

dare af mästerskapsskolan i komposition
vid k. mus. akademien i Berlin. B. är en
af Mendelssohns värdigaste efterföljare,

med samma gedigna formbehandling,

samma känslofulla vekhet, samma för-

kärlek för polyfon behandling och sam-
ma styrka i körbehandlingen. Han de-

lar med sin höga förebild att ej vara
lycklig som operakompositör (Lorelei

1863, Hermione 1872); däremot är han
stor i sina verk för kör och orkester.

Bland dessa är hos oss i Sverige speci-

ellt "Frithiof" bekant, enär ämnet är

Tegnérs Frithiofs saga (1864); andra
körverk äro: "Schön Ellen" op. 6.5,

"Odysseus" (op. 41, 1873), "Arminius"
(op. 43), "Das Lied von der Glocke" (op.

45), "Achilleus" (op. 50, 1885), "Das
Feuerkreuz" (op. 52), "Moses" (op. 67,
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1894), "Gustaf Adolf" (op. 73, 1898), "Nal

u. Damajanti" (1903), "Die Flucht d. hei-

ligen Familie" (op. 2ö), "Rorate coeli"

(op. 29), "Lied vom deutschen Kaiser"

m. fl.; för damkor med ork. skref han
bl. a. "Frithiof auf seines Vaters Grab-

hiigel" (op. 27); för manskör och orke-

ster: "Römischer Triumphgesang", "Das
Wessobrunner Gebet", "Lied der Städte",

"Salamis" m. fl. Af instrumentala verk

har violinkonserten i G-moll op. 26 blif-

vit särskildt berömd; två andra violin-

konserter (op. 44 och 58, båda i D-moll)

spelas ej sällan. För violoncell med
ork. skref han "Kol Nidrei"; slutligen

kammarmusik (2 stråkkvart, i C-moll

och E-dur, 1 trio i C-moll) och tre sym-
fonier (Ess-dur, F-moll och E-dur) samt
en mängd pianosaker och sånger.

Bruckner, Anton, f. 4. 8. 1824 i Ans-
felden, Öfre Österrike, t H. 10. 1896 i Wi-
en; B. var son af en byskollärare och

fick arbeta sig fram på egen hand i mu-
sik; han blef först organist och lärare i

St. Florian och 1855 ernådde han den högt

ansedda platsen som domkyrkoorganist i

Linz; 1868 kallades han därifrån till hof-

organist i Wien; kort därefter blef han
lärare i harmoni och komposition vid

konserv, och slutligen 1875 lektor i mu-
sik vid universitetet; 1891 hedersdoktor

vid univ. i Wien. B. var till största de-

len autodidakt och de lärare han haft

utöfvade endast ringa inflytande på
hans stil; i Linz hade han fått lektioner

i kontrapunkt af S. Sechter, och i in-

strumentation hade- en tysk kapellmä-

stare Kitzler varit hans lärare. B. hör-

de till de stilla och tillbakadragna na-

turerna, som ej gjorde något för sitt

anseende och rykte utanför den krets

af vänner han kunde förvärfva i sin

omedelbara närhet. Som konsertresande

organist uppträdde han endast få gån-

ger men prisades då allmänt som en af

sin samtids främste; sådana tillfällen,

då han lät en större allmänhet beundra
sitt spel, var 1869, då han gaf konserter

i Paris och Nancy, och 1871, då han del-

tog i den internationella täflan mellan
orgelspelare i London. Vid det senare

tillfället förvärfvade han första priset.

I London gaf han sedan 11 konserter,

alla åhörda med stort intresse. B. er-

nådde först sent allmänt erkännande
som kompositör. Han kan ej sägas ha

utgått ur någon bestämd skola. Af
Wagner har han lärt storslagna orkester-

behandling och planläggning af symfo-

niska verk, dock ansluter han sig icke till

nyromantikernas programmusik och är

för mycket Beethovenian för att falla

till föga för den fria Lisztska symfo-

niska dikten. Det fel hans stora orke-

sterverk måhända äga är, att de i någon

mån sakna formbehärskning och be-

gränsning. Han fick i Wien till mot-

ståndare Hanslick i Neue freie Presse

och Gehring i Deutsche Zeitung. Den
förre skrifver efter uppförandet af ett

verk af B. 1883 bl. a. följande: "Det är

för mig personligen alltid svårt att stå

i godt förhållande till dessa sällsamma

kompositioner, hvari kvicka, originella,

ja, till och med geniala enskildheter

växla med svårbegripliga trivialiteter,

tomma och torra ställen utan fattbart

sammanhang, därtill uttänjda i en olid-

lig längd, så att de spelande liksom åhö-

rarna ej kunna få andrum." Vid detta

samma tillfälle hade publiken under

stormande bifall hälsat B. Hanslick må-
ste också erkänna, att B., som var "en

vördnadsvärd, sympatisk personlighet",

åtnjöt allmänt erkännande, och att han

som lärare var varmt afhållen. "Genom
sin svärmiska Wagnerdyrkan får han

det kraftigaste understöd af 'partiet',

som i B:s eget intresse skulle göra

bättre, om det uttryckte sina sympatier

i mindre brysk form." Hanslick står

således såsom fiende till "Wagnerpar-

tiet" mot B., och antipoden Brahms är

därför för honom idealet för en symfo-

niker. Brahms och B. äro ofta ställda

emot hvarandra och såsom instrumental-

kompositörer nämnda som typer för

skilda riktningar och åskådningar.

Brahms är typen för den äldre stilrikt-

ningen med folkvisan och 1500- och 1600-

talets gamla mästare som bakgrund, B.

däremot helt och hållet det nyas man,

Wagnerianen i orkester- och formbe-

handling. På 1880-talet var striden

Brahms-Bruckner särskildt häftig; på

1890-talet aftog den så småningom, och

numera kan man fullt lidelsefritt bedö-

ma båda; hvilken som gått segrande ur

striden är omöjligt att säga, må det

vara nog att erkänna att båda fört sym-

foniformen framåt och gifvit den nya
uttrycksformer. — B. skref ej så många
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verk, men de, som utförts, äro nästan

alla mycket betydande. Mest bekanta

äro symfonierna: 1. C-moU 1866, 2. C-moll

1873, 3. D-moll 1877, 4. Ess-dur ("romanti-

ska") 1881, 5. B-dur 1894, 6. A-dur 1883—

99, 7. Ess-dur 1884, 8. C-moll 1882, 9. ofull-

ständig. Dessutom skref B. tre mässor,

Ave Maria, Tantum ergo, Te deum,

manskörerna med orkester "Germanen-

zug" och "Helgoland"; manskörerna
med piano "Das liohe Lied" och "Mit-

ternacht"; en stråkkvintett i Ess, mans-
kvartetter och blandade körer a capella.

B:s egentliga rykte utanför Wien för-

skrifver sig egentligen från år 1884, då

Nikitsch i Leipzig uppförde 7:de symfo-

nien. I svenska hufvudstaden uppför-

des B. först år 1900, men har sedan ofta

och gärna blifvit hörd.

Bruhn, Peter, f. 13. 3. 1750, f 8. 1.

1815; grosshandlare och stadsmäklare;

förträfflig Bellmanssångare, hvars ut-

föranden till den grad vann skaldens

egen välvilja, att han påstod, att ingen

så som B. förstått återgifva hans sånger.

Bruhns, Nikolaus, f . 1665 i Schwab-
städt, Sleswig, f 1697 i Husum; elev af

Buxtehude; var någon tid organist i

Köpenhamn, men slog sig sedan ned i

Husum; känd som duktig violinist och

organist; skref äfven orgelverk (nytryck

i Commers Musica sacra bd 1); i hand-
skrift förvaras kantater, kyrkokonserter
och orgelfugor.

Brumel, Anton, berömd nederländsk
komponist, Josquins samtida; lärjunge

af Okeghem; var ända intill 1505 i Lyon
vid hofvet och kom sedan till Ferrara;

eljest är föga bekant om hans lif; hans
kompositioner ha vunnit så mycket me-
ra beaktande: Motetti 1502, Missse 1503,

Canti 1504, Motetti 1504, 1505, 1514, Liber
missarum 1516, Missae 1539; flera hand-
skrifna i Kom (Vatikanen), Miinchen,

Bologna m. fl. ställen. Litt. bl. a. van
d. Straeten, La musique au Pays-Bas VL
Brummer, Hanna, f. Falkman, f. 28.

6. 1823 i Stockholm, t 19. 2. 1882 i Helsing-

fors; sångerska; elev af I. Berg i sång
och af L Dannström i komposition; gift

med hofrådet B. i Helsingfors och öfver-

flyttade till den finska hufvudstaden på
1840-talet. I "Kung Karls jakt" utförde

hon Leonoras parti vid dess premiär. B.

utöfvade en inflytelserik verksamhet
inom Helsingfors' musiklif.

Brun, tveune bröder, båda berömda
danska operasångare och söner af den be-

kante teaterdiktaren och författaren M i-

c h a e 1 B. (1819—91) och operasångerskan

Ida Rantzau: 1. Frederik Carl

Christian, f. 21. 4. 1852 i Odense; 1870—72

elev af Köpenhamns konservatorium, se-

dan 1875 af Lablache i Paris; var redan

känd som duktig pianist, när han den 30.

5. 1876 debuterande å k. teatern i Köpen-
hamn som Almaviva i "Barberaren";

han sjöng dessutom å samma scen i

Gounods "Faust"; sedan uppträdde han
i Berlin (1882) och 1884 ånyo i Köpen-
hamn bl. a. som Leon i Aubers "Mura-
ren"; engagerades sedan vid Casinotea-

tern och uppträdde 1886 som gäst å k.

teatern med Huon i "Oberon"; 1887—89

var han anställd som förste tenor i

Stockholm vid k. teatern; 1889 fick B.

engagement vid k. teatern i Köpenhamn,
där han utmärkt sig som framstående
Wagnersångare; Tannhäuser, Lohen-
grin, Siegmund höra till hans bästa

roller; dessutom har han sjungit: Rada-
mes i "Aida", José i "Carmen", Lucen-

tio i "Troll kan tämjas", Turiddo i "Ca-

valleria", Erik Glipping i "Drott och

Marsk" m. fl. B. har dessutom ofta upp-
trädt å konserter. — 2. Johan Nor-
d a 1, f. 11. 1. 1857 i Odense; äfvenledes

tenorsängare; elev af Fritz Arlberg;

debuterade ä Casinoteatern 28. 10. 1878

som Edvard Frank i "Aegtemandens
Representant" och stannade till 1881 vid

denna teater; 1883—1885 tillhörde han
Dagmarteatern och 1885—1886 operan i

Stuttgart; 86—88 Köln; 1889 engagerad
vid k. teatern i Köpenhamn; af hans
roller märkas: Manrico i "Trubaduren",
Octavio i "Don Juan", Arnold i "Wil-

helm Tell", Achilles i "Iphigenia i Au-
lis", Romeo i "Romeo och Julia", Fra
Diavolo, Florestan i "Fidelio", Edzard i

"Hexan" m. fl. B. gästade k. t. Sthlm 1894.

Brun, Hans, f. 1834 i Bergen, f 1901

i Eidsvold; var först sjöman och öfver-

gick sedan till teatern, där han upp-
trädde såväl vid sångscenen (som tenor)

som vid talscenen; elev af Wartel i

Paris; var 1874—77 anställd vid Kristi-

ania teater, där han bl. a. sjöng Faust
och Tannhäuser; lefde senare åren af

sitt lif som inspektör för Eidsvolds bad-
inrättning.

Bruneau, Alfred, f. 3.3.1857 i Paris;
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en af Frankrikes främste nu lefvande

kompositörer; elev af Paris' konserv.;

1887 uppfördes hans första opera "Ké-

rim" å théåtre lyrique; de följande myc-

ket beaktansvärda operorna äro: Le

réve 1891, L'attaque au moulin 1893,

Messidor 1897, Ouragan 1901, L'enfant

Boi 1905, Nais Micoulin 1907, La faute

de Tabbe Mouret 1907. Af andra verk

kunna nämnas två symf.-dikter, ett re-

quiem, Chanson å danser, Lieds de

France; dessutom litterära skrifter:

Musiques d'iiier et de demain 1900, La
musique franQaise 1901 m. fl.

Briickler, Hugo, f. 18. 2. 1845 i Dres-

den, t 4.10.1871 därst.; elev af Dresdens

konserv.; skulle ha kunnat blifva af de

bäste, om ej en tidig död ryckt honom
bort; de utgifna verken äro alla mycket

betydande: Lieder aus Scheffels Trom-

peter v. Säkkingen op. 1 och 2; Sieben

Gesänge; die Ballade Der Vogt v. Ten-

neberg; manskvartetterna Xordmänner-
gesang och Marsch der Biirgergarde.

Bryggaren i Preston, Le bras-

seur de Preston, opera comique i tre

akter, text af Brunswick och de Leu-

ven, musik af Adam (Paris 1838); öf-

versatt till svenska af N. W. af Wetter-

stedt gafs stycket 6 gånger på kgl. tea-

tern 1840.

Bryhn-Landgård, B o r g h i 1 d, norsk

operasångerska; elev af R. zur Miihlen;

sjöng 1907 f. f. gången å Coventgarden-

operan; blef sedan engagerad för denna
scen, där hon sjöng Santuzza i "Caval-

leria", Venus i "Tannhäuser" och Bryn-

hilde; har särskildt gjort sig känd som
framstående Wagnersångerska; i Stock-

holm uppträdde hon som Elisabeth i

"Tannhäuser" 1909; gift med löjtnant

Landtgård i Kristiania; har äfven upp-

trädt å Nationalteatern i Kristiania

(Carmen 1909 m. fl.).

Brull, Ignaz, f. 7. IL 1846 i Pross-

nitz, Morovia, t 17.9.1907 i Wien; stu-

derade piano för Epstein i Wien och
komposition för Dessoff; blef först be-

kant som gedigen pianist; 1872—78 var

han pianolärare vid Haråks pianoskola

i Wien; sedan 1881 meddirektör för sam-
ma anstalt. B. har gjort sig bekant
genom en mängd kompositioner före-

trädesvis operor: "Das goldene Kreuz"
(Guldkorset 1875, i Stockholm 1879, 1895),

"Die Bettler von Samarkand" (1864),

"Bianca" (1879) "Gringoire" (1896), "Der
Husar" m. fl. Af andra verk kunna
nämnas en symfoni, tre orkestersere-

nader, ouverturen till "Macbeth", "Ou-

verture pathetique", två pianokonser-

ter, en rhapsodi för piano och orkester,

en violinkonsert, en cellosonat, tre vio-

linsonater, solosånger m. fl.

Briissel-kvartetten bildades af vio-

linisten Frans Schörg (f. 15.11.1871

i Miinchen) någon tid före år 1900; de

öfriga äro: Hans Daueher (f. 13. 6.

1876 i Niirnberg), Paul M i r y (f. 14. 8.

1868 i Gent) och violoncellisten Jac-
ques Gaillard (f. 4. 4. 1875 i Ensival,

Belgien. Kvartetten har gjort sig vida

känd i Europa för sitt fina och ädla

spel; till Sverige har den kommit hvar-

je år fr. o. m. 1902 på våren (med und. af

1905) och blifvit särdeles populär såväl

i hufvudstaden som landsorten; ur re-

pertoaren kan nämnas verk af Beetho-
ven. Brahms, César Franck.

Bnchholz, berömd Berliner orgelbyg-

garfirma, grundad 1799 af Joh. Sim. B.

(1758—1825); dennes son Karl Aug. (1796

—84) öfvertog sedan firman och öfver-

lämnade den i sin tur till sonen Karl
Friedrich (1821—1885).

Bugle (eng.), klapptrumpet.

1. Bull, John, f. 1563 i Sommer-
setshire, t 12.3.1628 i Antwerpen; ut-

bildad, hos W. Blitheman i kgl. kapel-

let i London; 1582 organist vid kate-

dralen i Hereford, 1591 Blithemans ef-

terträdare som organist vid kgl. kapel-

let; blef 1586 bakkalaureus i Oxford och
1592 doktor i musik vid universitetet i

Cambridge; 1596 musikprofessor vid

Gresham College; genomreste 1601 Ne-

derländerna, Tj'sk]and och Frankrike
och vann stort anseende som skicklig

organist; 1613 blef han organist i Briis-

sel och 1617 domkyrkoorganist i Ant-
verpen. B. är en af de första utpräg-

lade virtuostyperna med stor teknisk

bravur och elegant, salongsmässigt spel.

Hans resor som virtuos erinrar mycket
om de konsertresande solisterna 200 år

senare. Ej blott som organist utan äf-

ven som virginal- och clavecinspelare

vann han berättigadt erkännande. Hans
instrumentala kompositioner återfinnas

i Fitzwilliam-Virginalbook, Cosyns Virg.-

book, Parthenia m. fl. af de berömda en-

gelska klavérböckerna från 1500-talets
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slut och 1600-talets börjau. Med B. bar

den typiska engelska rent homofont-iu-

strumentala klavérstilen sin höjdpunkt.

Den hade förberedts af Tallis och Byrd.

2. O 1 e B o r n e m a n n B., f. 5. 2. 1810

i Bergen, t därst. 17. 8. 1880; studerade

först teologi (student 1828) vid Kristi-

ania universitet; ägnade sig sedan åt

musiken (violin för svensken Lundholm)

och begynte som teaterkapellmästare i

norska hufvudstaden; tog därefter en

tid lektioner i violin för L. Spohr 1829,

men dessa afbrötos tämligen hastigt,

då B. ej visade smak för den grundli-

ga skolning Spohr ville ge; han åter-

vände därför hem och begynte studera

juridik; snart tog dock musikintresset

öfverhand, och 1831 finna vi honom i

Paris, där han en tid hårdt fick kämpa
för brödet, men sedan han blifvit vän-

ligt upptagen i en fransk familj, kunde
han snart börja violinöfningaina; se-

dan han åhört en konsert af Paganini,

arbetade han med energi i dennes anda
och stil; 1832 gaf han sin första konsert

i Pai-is med stort bifall och nu gick

resan till Italien för att vidare utbilda

sig som violinist; här blef han snart

bemärkt vid en del konserter och åter-

kom 1835 till Frankrike som en berömd
man. Sedan följde en mängd konserter

öfver hela Europa. Särskildt vann han
anseende i England och Frankrike, men
äfven Tyskland, Kyssland och Skan-

dinavien visste att prisa hans fraiQ-

stående spel. Sitt fädernesland återsåg

han 1838, sedan han först. på resan från

Ryssland öfver Finland konserterat i

Stockholm och mottagits i särskild au-

diens hos Karl Johan. "Der var nu
ikke en Krog i Norge, hvar man ikke

kjendte Navnet Ole Bull. Eeisende kom
langveis fra ind til Kristiania for at

se og höre ham" (Jonas Lie). Efter

konserter i Tyskland, Frankrike, Eng-
land återkom han i slutet af år 1841

till Kristiania och konserterade 1842 äf-

ven i svenska städer (mottogs med hän-

förelse i Lund af studenterna). Då han
1843 kom till Stockholm, sökte man från

en del håll nedsvärta hans rykte och

på allt sätt hindra honom. Äfven dess-

förinnan (slutet af år 1842) hade några
studenter på ett plumpt sätt mottagit
honom i Uppsala, och i Stockholm stodo

harpisten Pratté och musikrecensenten

Rosén mot honom. B. hade förut all-

tid varit A'än af Sverige och hade känt
sig hedrad af allt svenskt beröm; allt-

sedan dessa obehagliga tillfälligheter i

Uppsala och Stockholm bar han emel-

lertid en viss känslig ovilja mot Sve-

rige, som han dock på allt sätt dolde i

det offentliga lifvet. Mot slutet af 1840-

talet arbetar han med sällsynt energi

på grundandet af en nationell musik och
ett inhemskt musiklif i Kristiania. Han
upptager den norska folkmusiken och
söker vid konserter framdraga de gamla
spelmännens musik ("Möller-gutten")

och blir pä 1850-talet en af de mest in-

tresserade medlemmarna i det natio-

nella partiet med Björnson som ledare.

År 1852 vill han i Amerika grunda en
egen norsk koloni "Oleana" i Pennsyl-

vanien för alla de norrmän, som lefde

under svåra förhållanden i hemlandet.

Han uppköper jord till dem, men det

visar sig sedan, att säljarna ej varit

rättmätiga ägare af jorden, och han
förlorar härpå hela sin förmögenhet. Nu
får han ånyo konsertera för brödet och
reser genom Europas kontinent och ger

den ena konserten efter den andra, ej

alltid hälsad med samma hänförelse som
förr. Sedan hans första franska hustru

dött, gifte han om sig med en amerikan-
ska och de senare åren af sitt lif delade

han därför mellan Norge och Förenta
Staterna. Hans begrafning firades un-

der stora hedersbetygelser i Bergen. —
Som konstnär var B. till hela sitt väsen
virtuos, med alla dessas förtjänster och

fel. Hans tekniska färdighet öfverträf-

fades endast af Paganini. Som alla vir-

tuoser under virtuostidens glansdagar

uppträdde han å konserter nästan ute-

slutande med egna kompositioner, alla

skrifna hufvudsakligen för att låta det

teknisktbravurmässiga framträda i all

dess glans. Dessa egna kompositioner

återtogos sedan år efter år på samma
platser utan någon som helst föränd-

ring. Då åhörarna strömmade till för

att höra honom var det knappast så

mycket för tonalstren som för utföran-

det själf. Så länge detta virtuosväsen

stod i sitt flor på 1830- och 40-talet, kun-

de B. firas som sin samtids främste utöf-

vande musiker, men då med 50-talet for-

dringarna på en konstnär blefvo ett ex-

akt och själfullt återgifvande af andras
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verk, kunde B. ej tänkas bli ställd lika

högt. Därför faller lians yttre anseende

efter århundradets midt, och med 70-

talet är hans virtuosa violinspel blott

ett minne af en stilriktning, som en

gång varit. B. dårar och medrycker,

men ger ingen lefvande musikbehåll-

ning. B. är en ögonblickets man. H.

Kjerulf säger en gång om honom: "Jag
och mina likar ha alltid så lätt för att

bli tilltalade af en sådan virtuositet som
Bulls, huru mycket vi än talat och if-

rat däremot. Den som ej fattar slikt,

vet ej, hvad det vill säga att låta sig

förtrollas. Man kan sofva ruset af sig

och lofva sig själf att vara mera nyk-

ter till en annan gång. Men den andra

gången kommer, och man berusar sig

ånyo. Vi äro ju alla människor! Men
när så alla dessa andra, alltid berusade,

säga: ja, se där ha vi det — det är

ju mannens och hans konsts försvar —
så säga de dock inte sanningen. Det

är icke alltid i sin bästa och ädlaste

uppenbarelse, att konsten verkar beru-

sande." — Af Bulls kompositioner blefvo

berömda: Polacca guerriera, Notturno,

"Norges Fjelde", "Saeterbesöget" (Saeter-

jentens söndag), "En moders bön". Vio-

linkonsert i A-dur, Siciliano et Taran-

tella, Fantasie op. 3, Adagio religioso

op. 1 m. fl. — Litt.: Jonas Lie, Ole Bulls

Breve, Kbhn 1881; "O. B. 1810—1900. Et
Mindeskrift", Bergen 1910; A. Grönvold,

Xorske Musikere I, Kria 1883, I. G. Con-

radi. Musikens Udvikl. og nuvar. Standp.

i Norge, Kria 1878 m. fl.

Bundsen, Victoria Isabella He-
llo d o r a, f. 2. 3. 1839 i Brastad, Bohus-
län; 1.7.1858 elev vid k. teatern i Stock-

holm och debuterade 12. 4. 1861 som Fides

i "Profeten"; utförde sedan flera roller

.såsom: Azucena i "Trubaduren", Nancy
i "Martha", Fidalma i "Hemliga äkten-

skapet"; studerade därefter några år i

Paris hos Masset och i Milano hos Lam-
perti; sjöng 1865 som Victoria Boni de

stora altpartierna på operascenen i Mo-
dena; har sedan företrädesvis sjungit i

London.

Bungert, August, f. 14. 3. 1846 i Miihl-

heim a. d. Ruhr; 1860—62 elev af kon-
serv . i Köln; utbildade sig 1868 i

Paris; 1869 musikdirektör i Kreuznach,
1873—81 i Berlin; 1882 i Pegli vid Genua;
sedan äfven i Berlin; har skrifvit kam-

marmusik, pianokompositioner och sån-

ger för kör (manskvartetter) och solo-

sånger med piano. En viss uppmärk-
samhet väckte hans antikiserande dra-

mer, af hvilka tetralogien "Homerische
Welt": 1. Kirke 1898; 2. Nausikaa 1901;

3. Odysseus' Heimkehr 1898; Odysseus'

Tod 1903; alla uppförda i Dresden. Af
andra verk för orkester kunna nämnas:
ouverturen Tasso, symf. dikten "Auf d.

Wartburg", en "herorisk symfoni", dra-

mat "Hutten u. Sickingen", komiska
operan "Die Studenten von Salamanka"
(uppf. i Leipzig); musik till Goethes
Faust (Diisseldorf 1903).

Buon (it.), bra.

Burchard, W o 1 f g a n g, kantor och
lärare vid tyska skolan i Stockholm
1579—99; synes ha intagit en tämligen
framskjuten ställning i Stockholms mu-
siklif under 1580- och 90-talet. 1582 skreC

han musiken vid hertig Kristoffers bröl-

lop och belönades härför af statskassan

med 14 dir s. I Tyska kyrkans musik-
samling antecknas han som ägare af

tvenne böcker. Å den ena står: "W. B.

organista 1588".

Buren, Axel, f. 20. 10. 1842 på Box-
holms bruk i Östergötland; student 1863

och var därefter någon tid anställd i

statskontoret; 1876 öfvergick han till

hofförvaltningen, där han kvarstannade
till 1892; sistnämnda år blef han dels

chef för kgl. teatern dels förvaltare af

de kgl. fonderna; sedan 1866 tjänstgö-

rande kammarherre i kgl. maj:ts hof

och 1874 kammarherre; 1897 under Stock-

holmsutställningen var han ordförande

i kommittén för ordnandet af teater-

och musikafdelningen; 1887 blef han ord-

förande i filharmoniska sällskapet; LMA
1897; i dec. 1907 afgick han från chef-

skapet vid teatern; B. gjorde sig känd
som en mild och hänsynsfull chef.

Burlesco (it.), skämtsamt, lustigt.

Burletta (it.), fars, komisk opera.

Burman, Erik, f. 23.9.1692 i Bygg-
deå i Västerbotten, t 3. 11. 1729 i Upp-
sala; besökte univ. 1707 och studerade

matematik och musik; 1716 begaf han
sig till Stockholm, där han grundade
en skola i matematik; han ledde denna
i tre år; 1719 återvände han till uni-

versitetsstaden, där han fungerade som
adjunkt i matematik; sedermera 1724 blef

han professor i anatomi. B. efterträdde
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Zellinger som dir. mus. vid domkyrkan
1719; 1728 blef lian inspector mus. B.

var stor musikvän och föranstaltade

musikaftnar hemma hos sig två gånger

i veckan. Under hans öfverinseende

skrefs vid universitetet flera musikdis-

sertationer: De laude musices 1712; De
proportione harmonica I, 1715, II, 1716;

Specimen academicum de triade harmo-

nica 1727; De basso fundamentale 1728.

B. har blifvit berömd i utlandet genom
Matthesons biografi af honom i "Ehren-

pforte". Mattheson afslutar sin lefnads-

teckning med en häntydan om, att han

hade "kunnat blifva musikens reforma-

tor i Sverige", om han hade fått lefva

längre. Hiilphers har ett litet medde-

lande om B. och hans musikverksamhet
i universitetsstaden: "Af prosten i Orsa

Tob. Westblad, som ock äger insikt i

denna vetenskap, har jag underrättelse,

att i termin 1726 etc. hölls i Uppsala ett

Collegium musicum under professor

Burmans inseende, hvarvid flere profes-

sorer då biträdt, såsom Lars Arrhenius,

Johan Hermansson, Elof Steuch, Elias

Frondin, doktor Pet. Martin m. fl., alla

försvarliga vid sitt instrument." B.

omnämnes utförligt hos Gerbert och

Fetis.

Burmeister, Joachim, f . c. 1560 i

Lauenburg; lärai-e vid skolan i Rostock;

bekant som läroboksutgifvare i musik;
af hans böcker äger Lunds universitets-

bibliotek: Hypomnematum musicas 1599,

Musica uuToaxEdtaurix-fj ^601, Musicae prac-

ticae ratio 1601.

Burmester, W i 1 1 y, f . 16. 3. 1869 i Ham-
burg; 1885 elev af Joachim; företog sin

första konsertresa 1886; var en kort tid

1890 konsertmästare i Sondershausen;
några år före 1895 var han anställd i R.

Kajanus' orkester i Helsingfors; har se-

dan företagit flera konsertresor och pri-

sas med rätta som en af samtidens främ-
sta violinkonstnärer. Till Sverige kom
han flera ggr.

Burney, C h a r 1 e s, f . 7. 4. 1726 i Shrew-
bury, t 12.4.1814 i London; en af 1700-

talets mera betydande musikhistoriker;

1749 organist i London, 1751 organist i

Lynn Regis, Norfolk, 1760 åter i huf-

vudstaden; 1769 musikdoktor vid Ox-
fords universitet; företog 1770 en forsk-

ningsresa till Frankrike och Italien,

1772 en annan till Nederländerna, Tysk-

land och Österrike; 1782 blef han orga-

nist vid Chelsea College och stannade å

denna post till sin död. Af hans histo-

riska skrifter är General history of mu-
sic 1776—89 mest berömd. Af andra äro

för bedömandet af musikens ståndpunkt
på hans tid särskildt hans reseberättel-

ser af värde: The present state of music
in Germany, the Netherlands and Uni-

ted States 1773 (äfven öfvers. på tyska,

franska och holländska), The present

state of music in France and Italy 1771,

Musical travels through England 1775 f.,

An account of the musical performances
in Westminster Abbej'^ in commemore-
tion of Handel 1785.

Busoni, Ferruccio Benvenuto,
f. 1.4.1866 i Empoli vid Florens; pianist

och lärare; 1888 vid Helsingfors', 1890

vid Moskvas konserv.; flyttade 1891 till

Boston; 1894 slog han sig ned i Berlin,

där han blef högt ansedd som pianist;

1907—08 Sauers efterträdare vid Wiens
konservatorium. B. utgaf en synnerli-

gen god upplaga af Bachs "Wohltemp.
Clavier". Af egna kompositioner ha
särskildt vunnit beaktande: 2 stråkkvar-

tetter, 2 orkestersuiter, en pianokonsert

med kör, 2 violinsonater, en lustspels-

ouverture, en violinkonsert, sånger och

pianostycken.

Bussler, L u d w i g, f . 26. 11. 1838 i Ber-

lin, t därst. 18. 1. 1901; elev af Grell,

Dehn och Wieprecht; lärare i musik-
teori i Ganz' musikskola; sedan dirigent

för åtskilliga orkestrar; 1869 teaterka-

pellmästare i Memel; 1874 lärare vid

Mohrs konserv., 1877 vid Schwantzers och
1879 vid Sterns konserv.; 1898 erhöll han
titeln professor. B. har skrifvit en

mängd böcker, företrädesvis af pedago-

gisk art, bland hvilka må nämnas: Mu-
sikalischc Elementarlehre (flera uppl.),

Praktische Harmonielehre (flera uppl.),

Harmonische Ubungen, Kontrapunkt u.

Fuge, Musikalische Formenlehre, Kom-
positionslehre, Elementarmelodik, Ge-

schichte d. Musik.

Buus, J a q u e s de, berömd organist

från 1500-talet; var fr. o. m. 1541 andre
organist vid Marcuskyrkan i Venedig;
1551—64 organist i Wienerhofkapellet;
af hans verk ärO särskildt orgelkomposi-

tionerna Ricercari da cantare et sonare

1547, 1549 intressanta.

Buxtehude, D i e t r i c h, f. 1637 i Hel-
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singör, t 9.5.1707 i Liibeck; son af or-

ganisten och orgelbyggaren Johan B.

(t 22. 1. 1674, org. i Helsingör sedan 1642)

;

blef 1668 organist vid Mariakyrkan i Lii-

beck, på hvilken post han kvarstannade

till sin död; fr. o. m. 1673 inrättade han
"Aftonmusiken", en rad konserter, där

samtidens bästa orgelverk uppfördes;

här gåfvos äfven de flesta af hans

egna kompositioner; det var för att få

höra dessa Bach 1705 begaf sig till Lii-

beck. B:s egna orgelkompositioner äro

mycket betydande. Spitta utgaf 1876

—

78 en samlad uppl. af dem; ett urval af

"Aftonmusiken" utgaf M. Seiffert i

Denkmäler deutscher Tonkunst bd 14

(1904). Endast ett fåtal af B:s kompo-
sitioner trycktes under lifstiden: VII
Suonate ä doi, violino ed viola da g. c.

cembalo, op. I, Hamb. (Uppsala bibk;

troligen det enda exemplaret); VII suo-

nate ä 2, violino ed viola da g. c. cem-

balo, op. 2, Hamb. 1696 (äfvenledes enda
ex. i Upps.), Die Hochzeit des Lammes,
Liib. 1678 (Upps.), 4 Hochzeitsarien 1673,

75, 95, 98; 1 Sonatina forte c. molti v. all

unisona, 2 ob. be, Liib. 1705. Den rika-

ste och värdefullaste samlingen verk af

B. förvarar Upps. bibi. såväl i tr. som
ms. Orsaken härtill är, att G. Diiben

var B:s vän och Liibeckorganisten sän-

de ofta sina kompositioner upp till sven-

ske hofkapellmästaren i Stockholm; med
Diibenska biblioteket kom samlingen till

Uppsala. Verken i Upps. förskrifva sig

hufvudsakligen från tiden 1676—82; de

flesta äro vokalverk (63 motetter, kanta-

ter m. m.); af de instrumentala äro inga

orgelverk representerade, endast 7 sona-

ter för 2 a 3 stråkinstrument (eaps. 13)

finnas; af de direkt på Sverige syftande

kunna nämnas en sopranaria med kör:

"Ecce super montes" med personlig till-

egnan till Gustaf Diiben 1680 och en

aria "Klinget fiir Freuden" (3 voc. och

2 Violini) "sopra la nozze di S. M. il Re
di Svetia 1680". Litt.: A. Pirro, D. B.,

Paris 1913.

Bucher, Karl, f. 16.2.1847 i Kirberg
vid Wiesbaden, sedan 1892 professor i

nationalekonomi vid Leipzigs universi-

tet; berömd hufvudsakligen genom skrif-

ten "Arbeit und Ehythmus" (1. uppl.

1896; separat 1898), där han söker här-

leda konsternas ursprung ur arbetet; B.

har i professorn vid Göteborgs högskola

G. Cederschiöld erhållit en svensk efter-

följare (Rytmens trollmakt 1905); om bå-

das teori se T. Norlind, Stud. i Sv. folk-

lore I: Diktkonstens, dansens o. musi-

kens ursprung s. 14—19.

Biilow, Hans Guido von, f. 8. 1.

1830 i Dresden, t 12.2.1894 i Kairo; son

till författaren Edward v. B.; begynte

först sent sina musikstudier; som pia-

nist utbildades han af Friedrich Wieck;
1844—46 elev af Max Eberwein i kompo-
sition; afslutade sina gymnasialstudier

1848 i Stuttgart; studerade sedan juridik

vid Leipzigs och Berlins universitet dock

utan att lägga musiken åsido (Moritz

Hauptmann hans lärare i Leipzig). 1849

får han de första intrycken af Liszt-

Wagnerriktningen, och efter att 1850

åhört Lohengrins premiär i Weimar,
öfverger han alla juridiska studier för

att helt ägna sig åt tonkonsten; redan

s. å. beger han sig till Ziirich att stu-

dera för Wagner och leder samtidigt

teaterorkestern därst.; året därpå är han
i Weimar hos Liszt för att utbilda sig

till pianovirtuos. Efter slutade studier

började han nu 1853 sina konsertresor

och begaf sig först till Wien o. Ungern,

sedan till norra Tyskland samt uppträd-

de öfverallt med stort bifall. Äfven
som författare af spirituella uppsatser

i Neue Zeitschrift f. Musik gjorde han
sig vid denna tid bekant. 1855—64 var

han förste pianolärare vid Sterns kon-

serv, i Berlin. Under denna tid gifte

han sig med Cosima Liszt (1857), hvari-

genom förbindelsen med hans forne lä-

rare blef ännu närmare, ett förhållande

som fortfor, äfven då detta äktenskap

upplöstes 12 år därefter (Cosima blef

sedan gift med Wagner). År 1864 flyt-

tade B. på kallelse af R. Wagner öfver

till Miinchen, där han sedan blef kapell-

mästare och direktör för den nybildade

musikskolan. 1869 lämnade han Miinchen

och begaf sig till Italien, där han bo-

satte sig i Florens o. under sina konsert-

resor i detta land energiskt arbetande på
att göra den tyska musiken bekant äfven

söder om Alperna. Han besökte sedan

Tyskland, Polen, Ryssland, England och

Amerika, där han första gången under
utomordentligt bifall lät höra sig i okt.

1875. År 1877 utnämndes B. till kapell-

mästare i Hannover och stannade där

i två år; 1880 blef han hofmusikinten-
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dent i Meiningen. Här skapade han en

orkester, som blef ett verkligt mönster,

och med denna genomreste han Tysk-

land och gaf konserter. Intill år 1885,

då B. nedlade sin dirigentverksamhet

här, stod Meiningerorkestern afgjordt

som Tysklands främsta orkester. B. var

sedan åter på resor och innehade en

mängd dirigentposter såsom för filhar-

moniska konserterna i Petersburg och

Berlin; var dessutom en kortare tid

pianolärare vid Eaffs konservatorium i

Frankfurt a. M. (en månad om året).

1887 ledde han i Hamburg "abonne-

mentskonserterna", hvilka nu hastigt

vunno stort anseende. De sista åren af

sitt lif var han åter mestadels på resor.

B. hade 1882 ingått nytt äktenskap med
Marie Schanzer. — B. har fått sitt för-

nämsta rykte som reproduktiv musiker,

och i konsten att återge andras verk

vare sig på piano eller orkester står han
som en af sin samtids allra främste.

Efter 1870 öfvergick han så småningom
på Brahms' sida och stod någon tid

öppet emot den Liszt-Wagnerska rikt-

ningen. Som kompositör har han en-

dast skrifvit en del orkesterverk som:

"Nirvana", symfonisk stämningsdikt;

musik till Shakespeares "Julius Gassar";

"Des Sängers Fluch", ballad för ork.;

"Charakterstiicke" för ork.; samt solo-

sånger och pianosaker (Il carnevale di

Milano op. 21, "Valses charactéristi-

ques", Tarantella m. fl.). Till original-

verken sluta sig sedan en stor mängd
transkriptioner. — "Hvad som hos B.

mest kräfver beundran är icke så myc-
ket den geniala fantasien som icke mer
den kritiska skärpa, den fina analys,

som ger sig uttryck i hans föredrag, en

teknisk virtuositet, som knappast kan
öfverträffas, en utpräglad individuali-

tet och ett öfverlägset minne, som låter

honom fullkomligt behärska piano-

litteraturen och ger honom makt att di-

rigera de svåraste orkestersaker utan
att behöfva kasta en blick på parti-

turet" (Sv. Musikt.). — Som litterär

författare är B. mycket betydande. Hans
bref och skrifter (i utdrag) utgaf änkan
(7 bd 1895—1908).

Byrd, William, f. 1543 i London, t
4.7.1623 därst.: elev af Tallis; 1563 orga-

nist i Lincoln, 1570 kapellsångare i kgl.

kapellet; fick 1575 organists titel. B.

erhöll 1575 tills, med Tallis ensam rätt

att trycka noter; efter T:s död 1585 blef

B. ensam ägare af förlaget. B. är en

mycket framstående komponist och har
utmärkt sig lika mycket inom kyrkomu-
siken som den profana instrumentalmu-
siken. Inom det förra området namnes
han bredvid sådana namn som Orl. Lasso

och Palestrina, inom det senare tillsam-

mans med Englands främste vid denna
tid J. Bull. Ej så få af hans verk
äro tryckta å hans eget förlag. Af
dessa kunna nämnas: Cantiones sacrae

5 voc. 1575; Songs of sundrie natures
3—6 voc. 1589; Sacrae cantiones I, II,

1589 (ny uppL 1847). Instrumentalmusi-

ken finnes i Fitz William-Virginal-Book

(nytryck).

Bysantisk musik. Med detta namn
betecknas den grekiska kyrkans medel-

tida musik. B. m. har varit föremål för

ingående studier i senare tid, emedan
den kan kasta ett nytt ljus öfver den
första utvecklingen af romerska medel-

tidskyrkans musik. Den b. m. hvilar

helt säkert på judisk tradition och föl-

jer denna mera direkt än den väst-

europeiska. Studiet af den b. musiken
försvåras i hög grad af den svårtyd-

bara notskriften, hvilken består af neu-

mer, men dessa äro tecknen för bestäm-
da toner med särskilda intervaller och

ej som den västerländska neumskriften
blott tonhöjdstecken i allmänhet. Se
härom O. Fleischers Neumen-Studien III

(1904). Den b. musiken har äfven haft

en viss betydelse för medeltidens poesi,

i det att den efter all sannolikhet varit

en af förmedlarna mellan det kvantite-

rande stafvelsemätandet (lång och kort

stafvelse) och aksentprincipen (betonad

och obetonad stafvelse). Se härom bl. a.

Fr. Prsetorius, "tjber die Herkunft der

hebräischen Akzente", 1901, och samma
förf:s "Die Ubernahme der friihmittel-

griechischen Neumen durch die Juden",

1902.

1. Byström, Thomas, f. 1772 i Hel-

singfors, t 1839 i Stockholm; slutade som
öfverstelöjtnant i armén; var en tid an-

ställd i Kyska artilleriet; ingick däref-

ter vid Svea artilleri; blef 1808 sekrete-

rare i Krigs-Vet.-ak. samt translatör i

ryska språket; var elev af Johann Wil-

helm Hässler, hvilken i sin tur var elev

af Bach. B. var en tid lärare för då-
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varande kronprinsen, sedermera Oskar I.

1818—33 lärare i pianospelning vid Mus.

ak:s läroverk. B. öfversatte Vierlings

Generalbaslära och komponerade flera

solosånger och pianostycken.

2. J o h a n Thomas B., f. 7. 4. 1810,

t 2. 5. 1870 i Karlskrona; anställd 1829

vid fortiflkationskontoret i Stockholm;

tjänstgjorde vid fästningsbyggnaderna

vid Vanas, Stockholm och Karlskrona

1830—37; löjtnant 1837; arbetschef vid en

del fyrbyggnader; 1842 arbetsofficer vid

dockbyggnaden i Karlskrona, där han
sedan kvarstannade till sin död; kapten

1843, major 1853, öfverstelöjtnant 1860;

förordnades 1868 att bestrida varfchefs-

tjänsten. — Som musikidkare hade B.

fått en grundlig såväl teoretisk som
praktisk utbildning af sin fader; 1828

deltog han i sångöfningarna vid Mus.
ak.; 1842 uppdrogs åt honom ledningen

af Karlskrona musiksällskap, o. han var

länge detta sällskaps dirigent. "Med de

klassiska mästarna till förebild utbilda-

des B:s musikaliska anlag uti en sträng

konstnärlig riktning, och med förkärlek

förblef han städse fästad vid den rena

djuptänkta klassiska musiken, ehuru
han af denna förkärlek icke lät sig af-

hållas från att taga noggrann kännedom
äfven af de nyare skolor, som senare

framträdt inom det musikaliska områ-

det. Hans egentliga styrka låg dock

icke i solospelet; det var företrädesvis

uti samspel samt i ledningen af orkester

eller kör, som denna framstod; där gjor-

de sig i hög grad gällande hans musi-

kaliska säkerhet och lugn samt finheten

i hans uppfattning" (Mus. ak:s handl.

1870/71). B. var äfven känd som god
musikkritiker; öfversatte Oulibicheffs

Mozartbiografl, hvilken utkom i fyra de-

lar 1850—51.

3. Oskar Fredrik Bernadotte B.,

f. i Stockholm 13.10.1821, t därst. 22.7.

1909; broder till Johan Thomas; kapten

vid Svea artilleri 1857; inspektor vid

konservatoriet 1867—72; erhöll vid afske-

det professors titel; var 1872—76 ledare

för musikföreningen i Åbo; grundade
sedan ett pianoinstitut i hufvudstaden;

1881 och de följ. åren genomreste han
Sverige för att i landtkyrkorna framfö-

ra äldre psalmmelodier; erhöll statsan-

slag för koralstudier i utlandet 1886 och

reste nu till London, Paris, Rom och

Milano; som kompositör träffade man
honom ej sällan på hufvudstadens kon-

sertprogram; 1876 spelades en terzett ur
operan "Herman Vimpel" och 1881 reci-

tativ o. aria ur operan "Cervantes"; hans
främsta komposition är D-mollssymfo-

nien, som trycktes af Mus. konstför-

eningen; detta verk visar sig ovanligt

gediget och med en i många hänseenden
modern orkesterbehandling. — Under
80- och 90-talen sysslade B. mest med
kyrkomusik och utgaf flera koralboks-

upplagor såsom: "Den svenska psalm-

sångens mest begagnade melodier" 1892,

"Luthers Kirchenlieder nebst ihren Me-
lodien", Lpzg 1897, "Profmelodier" 1885.

Med offentligt understöd trycktes de bå-

da samlingarna: "Sekvenser, antifoner

och hymner" 1899 och "Ur Medeltidens

kyrkosång", 1903. Båda sakna ej sitt in-

tresse såsom de enda upplagor vi äga af

svensk medeltida kyrkomusik, men då

de båda böckerna ej afse att ge origi-

nalet oförändradt utan i en viss moder-

niserad form, är deras värde, historiskt

sedt, ej så stort, som det kan synas af

de historiska inledningarna. B. gällde

för att vara sin tids främste kännare

på kyrkomusikens område.

Bågdans, gammal medeltida dans, som
i synnerhet i Finland left kvar till inpå

1800-talet vid en del skolor. Dansen sy-

nes ha uppstått ur ringleken med ut-

och invänd kedja och utföres ännu un-

der två former: den ena, den enklare,

parvis, den andra, i ring. I båda fallen

har hvarje par mellan sig en ring (en

båge). Vid parvis dans är uppställnin-

gen på två led; första paret går med
sänkt båge genom hvalfvet i motsatt

riktning och de andra följa; då ett par

kommit genom hvalfgången, vänder det

helt om och går i motsatt riktning med
höjd båge. Vid den mera komplicerade

slutna kedjans bågdans, börja de dan-

sande med att gå medsols; vid versslu-

tet sänkas bågarna till golfvet, och hvar

och en hoppar öfver sin främre båge

samt gör en rundsvängning till ut-

gångsställningen; sedan bildar ett af

paren port, och det motsatta går genom
denna och återvänder med höjd båge

till utgångsställningen; slutturen är en

gradvis skeende paruppställning med
bågarna i sicksack. B. står ofta i för-

bindelse med svärdsdansen och har van-
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ligen utförts i samband med forna tiders

vårfester. Äfven har b. i Sverige och

Finland stått i förbindelse med Pi£e

Cantiones (s. d.). — Om bågdansen fin-

nas flera studier af T. Norlind: Svärds-

dans o. bågdans, Feilbergs festskrift

1911; Latinska skolsåuger i Sverige o.

Finland s. 153 ff.

Bäcken, cinelli, piatti (it.); mässings-

instrument med genomträngande skall

utan någon egentlig ton.

Bäckström, Per Johan Edvard, f.

27.10.1841, t 12.2.1886; skald och musik-

vän; student i Uppsala 1860; musikre-

ferent i Aftonbladet 1863—74; 1876 red.

af tidningen "Teater o. Musik"; 1877 af

Post och Inrikes Tidningar; populär

skald, hvars dikter ofta tonsatts af

svenska kompositörer (Söderman, Nor-

man, A. F. Lindblad, v. Boom m. fl.).

Bärnian, Heinrich J o s e p h, f. 14.

2. 1784 i Potsdam, t H. 6. 1847 i Miinchen;

berömd klarinettvirtuos, hvars kompo-
sitioner skattas mycket högt af klari-

nettspelai'e.

Bäumker, Wilhelm, f. 25.10.1842 i

Elberfeld, t 3.2.1905 i Kurich (Achen);

1867 präst (katolsk); 1892 kyrkoherde i

Kurich; 1889 dr theol. hon. c. vid Bres-

laus universitet; framstående musik-

forskare inom katolska kyrkomusiken;
hans främsta verk är: Das katholische

deutsche Kirchenlied in seinen Sing-

weisen von d. friih. Zeiten bis gegen
Ende des 17. Jahrh. (I af K. Meister

1862; andra uppl. af B. 1886; II 1883;

III 1891; IV 1904); af öfriga skrifter må
nämnas: Niederländische geistl. Lieder

des 15. Jahrh. (Vierteljahrsschr. f. Mu-
sikw. 1888); Zur Gesch. der Tonkunst
in Deutschland 1881.

Bohm, T h e o b a 1 d, f. 9. 4. 1794 i Miin-

chen, t 25.11.1881 därst.; flöjtvirtuos och
medlem af hofkapellet; bekant såsom
förbättrare af konstruktionen på trä-

blåsinstrument. B. utgick från de aku-

stiska förhållandena och delade upp in-

strumentet, så att framför allt rena to-

ner kunde fås; sedan åstadkom han en
praktisk mekanism, hvarigenom dessa

grepp bekvämt kunde nås. Förut hade
man nöjt sig med att kunna nå hålen
bekvämt. B. gjorde hålen mycket större

än förut; tonen blef fylligare och kla-

rare men samtidigt något olika den före-

gående klangfärgen. B. utgick ifrån

flöjten, men systemet tillämpades äfven

på de andra träblåsinstrumenten. — B.

skref äfven en del flöjtkompositioner.

Böhme, Franz Magnus, f. 11. 3. 1827

i Willerstedt vid Weimar, t 18.10.1898

i Dresden; elev af G. Töpfer, Haupt-
mann och Rietz; efter att någon tid ha
varit skollärare och musiklärare i Dres-

den blef han 1878—85 lärare i musik-

historia och kontrapunkt vid Hochs
musikkonserv, i Frankfurt a. M.; lefde

efter 1886 i Dresden. B. har blifvit mest
bekant genom sina folkvisesamlingar:

"Altdeutsches Liederbuch" 1877, "Deut-

scher Liederhort" 1893 f. (ny uppl. af

Erks samling med tillägg ur dennes
handskrifna samlingar), "Deutsches

Kinderlied u. Kinderspiel" 1897; skref

äfven oratoriets historia och en harmo-
nilära.

Böhmiska kvartetten, berömdt kvar-

tettsällskap; begynte 1891 och utgjordes

då af följande fyra unga män: Karel
Hoffmann (vo. L), Josef Suk (vo,

II), Oskar Nedbal (va.), Hanus
W i h a n (ve). Deras främsta tolknin-

gar ha utgjort verk af böhmiska mä-
stare, särskildt Smetana och Dvorak.
För de klassiska mästarna sakna de

ofta nödig stor stil och ro. Deras spel

är eldigt och lifligt och af en genom-
gående friskhet, som förvärfvat dem
vänner öfver hela den bildade världen.

Böhn, Gudbrand, f. 1839 i Böraas,
Norge; norsk violinist; elev af organi-

sten N. Ursin i Ullensager; kom sedan
till Kristiania, där han anställdes vid

militärmusiken och fick undervisning af

Fr. Ursin; 1859 elev af konserv, i Briis-

sel och violinisten Leonard; återkom
efter ett år men återvände 1861 till Briis-

sel, där han studerade ytterligare ett

år; var sedan elev af Lauterbach i Dres-
den och anställdes slutligen vid Kri-
stiania teaterorkester. B. har med stort

bifall låtit höra sig som solist, hufvud-
sakligen i Norges hiifvudstad.

Bönhör mig Gud! psalm 175;

HfBffner hänvisar till mel. 167.

Böritz, M a 1 1 h i a s Daniel, f . 24.

11. 1753, t 24. 12. 1791 (son af hoftrumpe-
taren Christ. Fredr. B.); violinist i hof-

kapellet i Stockholm 1773—91, sedan för-

ste repelitör vid operan; komponerade
ett herdespel i 1 akt: "Philemon och
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Doris", som 29. 9. 1777 uppfördes på Hum- med ett puerilt, torftigt språk, hvilket

legårdsteatern; J. Flodmark säger om allt äfven förklarar, att stycket genast

detta, att stycket var "den mest otymp- blef nedlagdt". Partituret finnes i ms.

liga fadaise, utan spår till handling och i Mus. ak:s bibliotek.

C.

De ord, som saknas under C, torde sökas under K.

C, tredje tonen i gamla grundskalan,

nu första. Enligt solfabeteckningen

motsvarar den d o eller u t (Frankrike

och Italien). Som klafbeteckning mot-

svarar den närmast halfcirkeln (cirkeln

ursprungligen heltakt, halfcirkel (p
eller C halftakt). Betecknar numera V4-

takt (C) eller ^/s-takt (^C:). Engelska
stämgaffeln utgår från c, under det att

den allmänna europeiska (pariser-

stämg.) utgår från a. Se vidare bokstaf-

ven A.

C. som förkortningstecken = C a n-

t u s eller c o n.

Cabaletta (it.), kort mellansats i en

större aria; äfven cabbaletta, ca-
valetta, cavatinetta.
Cabezon, F e 1 ix Antonio, f. 30. 3.

1510 i Castrojeriz (Burgos), t 26.3.1566;

berömd organist och cembalist; anställd

hos Filip II. Eitter har i sin orgelhi-

storia några orgelkompositioner af ho-

nom (ur verket: Obras de musica para
tecla y arpa vihuela, Madrid 1578).

Cabinet d'orgue (fr.), luftlådan i en
orgel.

Cabinetpiano, upprättstående piano.

Caccia (it.), jakt; eorno di c, jägar-

horn.

Caccini, Giulio (Giulio Roma-
noo), f. 1558 (el. 1560) i Rom; lärde lut-

spel af Scipione della Palla; kom 1578 till

Florens; var i tjänst hos storhertigen af

Toseana; besökte 1605 Paris; dog tro-

ligen 1618; var på sin tid en mycket be-

römd sångare, som sjöng vanligen till

luta (teorb), sånger med homofont lut-

ackompagnement i likhet med den fr.

o. m. 1570-talet allt vanligare instru-

mentala stilen för solosång med ackom-
pagnement. Denna homofona stil hade
han tillfälle att vidare utbilda under
umgänget med V. Galilei, och C. blef

snart en af de främsta förkämparna

för den nya stilriktningen, som ville

dana ett musikdrama å grekisk grund-
val med solosång och instrumentalt ac-

kompagnement; han blef ej den förste,

som skref en opera i denna stil; Peri

torde här ha varit vägbrytaren, men så-

som mera berömd sångkompositör än
denne tillägnade han sig snart äran af

att vara den förste; skref efter Peri mu-
sik till Rinuccinis "Euridice" (tr. 1600);

sedan följde: "Combattimento d'Apolline

col Serpente" och "Il ratto di Cefale".

C:s berömdaste verk är: "Le nuove Mu-
siche" 1601, ett arbete, som mera visar

hän på ariosostilen än recitativet.

Cachucha, spansk dans från Andalu-
sien något liknande boleron; '/i takt;

dansas endast af ett par med kastan-

jetter; introducerad å teatern 1836 i

Fanny Elsslers "Le diable boiteux".

Cacophoni, missklang.

Cad.= cadenza.

Cadenz, cadenza, cadence, se

Kådans.
Cadenza d'inganuo (it.), skenslut.

Csecilia. Se Cecilia.
Csesur, afsats i en musikalisk tanke.

Caffarelli, Gaetano Majorano
f. 16. 4. 1703 i Bari (Neapel), t 30. IL
1783 i Neapel; berömd kastrat; elev af

P. Cafaro (1708—1787), hvilken på sin

tid var bekant som kompositör af kyr-

komusik och operor (uppkallade sig ef-

ter honom); debuterade 1724 i Rom i

kvinnlig roll; sjöng fr. o. m. 1730 å flera

af Europas främsta scener (London

1737); återvände 1737 till Italien; skör-

dade stormande bifall i Paris 1750; som
koloratursångare var han utan gensä-

gelse sin tids främste; jämte sitt euro-

peiska rykte vann han en utomordent-

lig förmögenhet, hvarmed han köpte sig

ett helt hertigdöme (Santo Dorato).

Cagnoni, Antonio, f. 8.2.1828 i Go-
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diasco (Voghera), t 30. 4. 1896 i Bergamo;
omtyckt italiensk kompositör; elev af

konserv, i Milano; 1859 kyrkokapellmä-

stare i Vigevano, 1888 kapellmästare i

Bergamo; af hans c. 20 operor blef "Don
Bucefalo" (komp. 1847) mest berömd; af

de andra uppfördes "Papa Martin" (1871)

år 1886 i Stockholm.

Cah.= cahier.

Cahen, Albert, f. 8.1. 1846, t mars
1903 i Cap d'Ail; elev af Mone Szarvady

i piano, C. Franck i komp.; skref flera

berömda operor och dramer: Jean le

précurseur 1874, Endymion 1875, Le bois

1880, La belle au bois dormant 1886, Le
Vénetien 1890, La femme de Claude 1896

m. m.
Cahier (fr.), häfte.

Cahman, berömd orgelbyggarsläkt;

härstammade från Tyskland. Den äld-

ste kände orgelbyggaren Henrik C.

inkom under Gustaf II Adolfs regering;

byggde orgel bl. a. i Kristianstad 1631

(då danskt). Dennes son Hans Hen-
riksson C, f. 1640, t 5. 9. 1699, slog

sig på allvar ned i Sverige på 1860-talet,

med anledning af byggandet af Uppsala
domkyrkas orgel (förut kontrakt med Fr.

Bohl); blef färdig med detta verk 1692;

byggde ny orgel i Jönköpings nya kyr-

ka redan 1673 (invigd 1683); af hans nya
orglar och förbättrade äldre må näm-
nas: Gefle 1686, Kiingelf 1696, Falun nya
1698, Falun gamla 1698, Skara 1697 (tills.

m. Åhrman), Växiö, Jakob i Stockholm
1698 (endast påbegynt). — H. H. C. hade
två söner, af hvilka Hans Henrik C.

d. y. blef organist i Borås 1709, t 1736;

byggde äfven några orglar på landet.

Mest berömd blef den andre sonen J o-

han Ni cl as C, f. 1670, t 1736. Han
namnes som en reformator inom sven-

ska orgelbyggeriet. Efter Uppsala stads

brand byggde han ny orgel i Uppsala
domkyrka 1725—31. Af andra verk må
nämnas: Karlshamn 1702, Västerås 1702,

Hudiksvall 1714, Mariestad 1704—5, Var-

berg, Borås, Uddevalla, Sundsvall,

Strängnäs (förbättr.); dessutom flera å

landsbygden: Norrberke 1706, Virestad

1700, Ofvansjö 1714 m. fl. — Se Hiilphers,

Hist. afh. 1773; T, Norlind, Sv. musik-
hist.; N. E. Loven, Landskrona III, 84.

5 a i r a. Den äldsta franska revolu-

tionssången, troligen först hörd 5. 10.

1789, när parisarna marscherade till

Versailles. Texten tillskrifves en gat-

sångare Ladré. Melodien är en gam-
mal kontradans, förut känd under ti-

teln: "Carillon national". Sången för-

bjöds 1797.

Cake walk, amerikansk negerdans in-

förd till Europa i slutet af 19. seklet;

ursprungligen en täflingsdans om en

stor kaka som pris ("kakgång"); dansen

är tämligen smaklös med stampande
steg, rullande öfverkropp och viftning

med armarna.
CaL r= calando.

Calando (it.), aftagande; vanligen lik-

tydligt med diminuendo, decrescendo,

ibland äfven ritardando.

Calandrone, ett italienskt folkinstru-

ment af skalmejans typ.

Calascione el. colascione (it.), i

Frankrike colachon; italienskt folk-

instrument af tambura-liknande art med
lut-korpus; 2 strängar med en kvints af-

stånd; spelas med plektrum.

Calata, spansk dans i långsamt tempo
från 1500-talets början; finnes bl. a. i

lutboken af 1508; står här i nära för-

bindelse med pavanan.

Calcant, bälgtrampare.

Caldara, Antonio, f . c. 1670 i Ve-

nedig, t 28. 12. 1736; elev af Legrenzi;

1714 kapellmästare i Mantua; var där-

efter någon tid i Spanien och slog sig

till sist 1715 ned i Wien, där han blef

vice hofkapellmästare (Fux var ordi-

narie). En mängd verk finnas af ho-

nom, alla i en fiytande, melodisk stil;

en del äro af stort konstnärligt värde

och blefvo högligen berömda af samti-

den. Af hans kompositioner kunna
nämnas: 36 operor, 36 oratorier, mässor,

motetter, kantat, stråkkvartett, 12 sona-

ter för 3 instr. Hans kyrkokompositio-

ner äro i allmänhet de bästa.

Calmato (it.), lugnt.

Calore, con (it.), med värma.
Calsabigi, Kaniero da, f. 1715 i Li-

vorno; t 1795 i Neapel; librettoförfatta-

re; kom 1761 till Wien men måste längre

fram återvända till hemlandet; under
60-talet kom han i beröring med Gluck
och skref texten till flera af denne mä-
stares epokgörande operor.

Calvé, Emma, f. i Madrid 1864; be-

römd sopransångerska; elev af Marchesi
och Puget; debuterade i Nizza; uppträd-

de sedan i Briissel som Margareta 23. 9.
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1882; engagerades därefter af théätre

Italien i Paris (Bianca i Dubois' "Aben
Hamet" 1884, Leila i Bizets "Pécheurs

de Perles" 1889); företog sedan konsert-

resor till Italien, England och Amerika;

sedan 1893 engagerad vid o. comique i

Paris; särskildt berömda roller äro:

Carmen, Opbélia, Anita, Santuzza.

Calvisius, S e t h u s, f . 21. 2. 1556 i Thli-

ringen, t 24. 11. 1615 i Leipzig; betydande

musikteoretiker; besökte gymnasium
och universitet (Helmstedt 1579, Leipzig

1580); kantor i Schulpforta 1582 och i

Leipzig vid Thomaskyrkan och skolan

1594; af hans musikteoretiska skrifter

blefvo särskildt bekanta: Melopoeia seu

melodiae condendfe ratio 1582, Compen-
dium musicse 1594 (tredje uppl. med ti-

teln Musicse artis prajcepta nova et fa-

cillima 1612 finnes i Lunds bibi.). Af
hans flerstämmiga bearbetningar af and-

liga melodier utkommo Harmonia can-

tionum ecclesiasticum i fem upplagor
1597—1622. C. skref dessutom matemati-

ska verk: Opus chronologicum. Formula
calendarii novi m. fl.

Cambert, E o b e r t, f . i Paris 1628, t

i London 1677; skapare af den franska

operan; elev af Chambonniéres, organist

vid S. Honoré och musikintendent hos

Ludvig XIV:s moder Anna af Österrike.

Abbe Perrin var den förste som intres-

serade honom för den italienska operan

och skref testen till en del operor, hvil-

ka blefvo satta i musik af C. Det för-

sta arbetet var "La pastorale" 1659; då
detta väckte stormande bifall, följde

snart andra: Ariane 1661, Adonis 1662.

1669 erhöll han privilegiet på operor i

Paris, men intrigerades bort af Lully

1671; reste då öfver till England, där han
blef kapellmästare hos Karl II.

Cambiata, växelnot; fri förhållning.

Campagnoli, B a r t o 1 o m e o, f. 10. 9.

1751 i Cento (Bologna), t i Neu-Strelitz

6.11.1827; berömd violinist af Tartinis

skola; elev af Lolli, Nardini m. fl.; 1776

konsertmästare hos biskopen af Frei-

sing; 1779 anställd hos hertigen af Kur-
land i Dresden; var under tiden 1783—

86 på konsertresor och kom redan för-

sta året till Stockholm, där han d. 19. 1.

och 2. 2. gaf konserter på riddarhuset

och berömmes som en "utmärkt konst-

när"; kallades s. å. till led. af Mus. ak.;

1797 blef han ledare af Gewandhaus-

konserterna i Leipzig; 1818 utnämndes
C. till hofkapellmästare i Neu-Strelitz,

där han kvarstannade till sin död. C.

skref en mängd kompositioner företrä-

desvis för violin och flöjt; utgaf äfven

en på sin tid omtyckt violinskola; hans
verk omfatta konserter, sonater och du-

etter.

Campana, klocka, kyrkoklocka.

Campanella, liten klocka.

Campenhout, Frangois van, f. 5.

2.1779 i Briissel, t 24. 4. 1848; begynte
som tenorsångare; sjöng å flera scener i

Holland, Belgien och Frankrike under
30 års tid (slutade 1827); skref flera ope-

ror bL a. Grotius 1808, Le passe-partout

1815, L'heureux mensonage, dessutom
kyrkomusik och körer; hans namn är i

vår tid endast bekant som kompositör

af den belgiska nationalsången Braban-
Qonne, författad kort före revolutionen

1830.

Campi, Antonia, f. Miklasie-
w i c z, f. 1773 i Lublin, f 1822 i Miinchen;

framstående sopransångerska; blef sär-

skildt berömd genom sina utföranden af

sångpartier i Mozarts och Eossinis ope-

ror i Wien och Prag.

Campion. L Thomas, f. 1575, t 1619;

engelsk skald och tonsättare; studerade

först juridik, sedan medicin och blef en
berömd Londonerläkare; inom musi-

kens och diktkonstens område blef han
mest bekant genom sina "Booke of

Ayres", ett band 1601, två 1613 och två

1617. Dikterna ha i våra dagar ånyo
framdragits ur glömskan, och han prisas

nu som en af de behagfullaste skalderna

af elisabetska skolan. Äfven som ton-

sättare förtjänade han mera erkännan-

de. Sångerna utgöra företrädesvis solo-

sånger med ackompagnement af luta.

2. F r a n c o i s C, teorbist vid Stora

operan i Paris; utgaf en del skrifter om
sättet att ackompagnera sånger prima
vista. Af dessa böcker förvarar Mus.
akad:s bibliotek: Traité d'accompagne-

ment et de composition, selon la régle

des octaves de musique. Paris 1716.

Campra, A n d ré, f. 4. 12. 1660 i Aix
(Provence), t 29. 7. 1744 i Versailles; be-

römd fransk operakompositör; 1679 di-

rektör för musiken vid domkyrkan i

Toulon, samma befattning i Arles 1681

och i Toulouse 1683; 1694 i Paris först

som kapellmästare vid jesuitkyrkan, se-
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dan vid Notre-Dame; efter 1700 öfvergaf

han sin kyrkliga musikverksamhet för

att helt ägna sig åt scenen; blef 1722

hofkapellmästare. Hans operor anses

som de bästa, som skrifvits under mel-

lantiden Lully—Rameau. Hans rykte

nådde snart långt ut öfver Europa, och

äfven Sverige blef ej oberördt af C-
förtjusningen. Dåvarande hofkapellmä-

staren Andreas Diiben ägde flera af

hans operor, och Uppsala bibliotek för-

varar af dessa ännu: Le carnevale de

Venice 1699, Hesione 1701, Les muses
1703. Dessutom finnes i samma bibi. mo-

tetter tryckta 1699 och 1701. C:s måhän-
da berömdaste verk baletten "L'Europe

galante" finnes i Finspångs bibi. (nu

Norrköping).

Canarie, dans från 1500- och 1600-talen;

förekom i Italien på 1570-talet såsom en

dans i ^/s-takt tills. m. saltarellon och

gagliarden; under 1700-talet var den

vanligen i Vs-takt och stod till karak-

tären nära guigen; förekom ännu imder

1700-talet och försvann först mot århun-

dradets slut. — Se T. Norlind, Zur Ge-

schichte L. Suite s. 177 f. m. fl. st.

Cancan, dans från Algier; blef popu-

lär i Paris kort efter 1830 och existerar

ännu därstädes å förlustelseställen ut-

förd af särskilda danserskor. Dansen är

i tempo närstående kadriljen, eljest af

tämligen obscen karaktär. Ordet här-

ledes af det latinska quamquam och staf-

vas ofta quanquan.
Canceller, de smala fack i orgellådan,

hvarigenom luften tillföres piporna.

Cancion, dikt och sång från medelti-

den; hade sin musikaliska blomstring ä

1200-talet, då den utgjorde en glad skol-

sång; utgången ur sequensen och tro-

pen urartade den efter hand till dryc-

kesvisa (vagantpoesi) och blef under
1300-talet impopulär vid de stränga sko-

lorna; öfvergick till en ren dikt utan
musik i Italien under 1300-talet. I Sve-

rige är medeltidscancionen hufvudsakli-

gen bekant genom T. Petri Ruutas sam-
ling Piaj Cantiones, l:sta uppl. 1582. —
Litt.: T. Norlind, Latinska skolsånger,

Lund 1909 s. 86—89. — Se vidare Bal-
lade.
Cancricat (lat.), tillbakagång (liksom

kräftan); canon canericans ("kräft-

kanon"): tvåstämmig sång, där den an-

dra melodien är en omtagning af den

första baklänges (med början från slu-

tet).

Cannabich, Christian, f. 1731 i Mann-
heim, t 22. 2. 1798 i Frankfurt a. M.; elev

af Stamitz och Jommelli; 1759 ledare,

1775 direktör för Mannheimerorkestern,
hvilken under honom fick stort rykte

för sin utbildade nyanseringskonst; 1778

ledare af Miinchenorkestern. C:s rykte

som orkesterledare var på sin tid syn-

nerligen stort; som kompositör visade

han sig som en trogen anhängare af

Stamitzskolan med de säregna dynami-
ska verkningarna och koketta utsirade

instrumentala melodierna; som lärare

var C. mycket anlitad och mycket an-

sedd som violinist. Af hans verk kunna
nämnas symfonien i B och ouverturen i

C; skref symfonier (c. 100), konserter,

kammarmusik och operor.

Cänon, c a n ö n e, regel, föreskrift; ett

flerstämmigt tonstycke, i hvilket en
stämma begynner efter den andra, alltid

med samma tema; c. i enklang: me-
lodien återtages i samma tonhöjd; c. i

oktav: melodien följer i oktav; c. per
augmentationem eller d i m i n u-

t i o n e m: melodien följer med för-

längda eller förkortade notvärden; c. a 1

inversio: melodiens intervaller om-
vändas; c. perpetuus el. c. per t o-

nos: cirkelkanon, melodien oändlig, be-

gynner från början, så fort den slutat,

därför ofta noterad i cirkelform; c.

canericans, kräftcanon, se can-
cricat. — C. kan följas tillbaka till

1200-talet (rondo) men får sin hufvud-
sakliga utbildning under 1400-talet. På
1500-talet öfvergår den så småningom i

fugan.

Cant.= Cantando, Cantus.

Cantabile, cantando (it.), sångbart,

sjungande; beteckning för uttrycksfullt

föredrag med framhäfvande af melo-
dien.

Cantare (lat.), sjunga.

Cantate, kantat. Beteckning för fjär-

de söndagen efter påsk efter inlednings-

orden till mässan: Cantate domino (98:de

psalmen). — Se Kantat.
Cantatore, cantatrice (it.), sån-

gare, sångerska.

Cantatorium, (af cantare, sjunga), re-

sponsoriebok vid romersk-katolsk guds-

tjänst; vanl. motsvarande gradualet
eller antifonariet.
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Cantieum (lat.), lofsång, hymn. Inom
romerska kyrkan skilde man cantica

majora och minora; de förra upptogos

i lutherska kyrkan och kallas därför

ofta för evangeliska: Marias, ZacharijE

och Simeonis. I den gamla psb. 1697

finnas dessa i tämligen oförändrad mu-
sikalisk form. Cantica höra till litur-

giska sångens allra äldsta delar och stå

närmast (den davidiska) psalmsången;

ofta kallas Davids psalmer själfva för

Cantica. — C. canticorum, Salomos
höga visa.

Cantilena, ofta detsamma som Cancion
(s. d.); under medeltiden betecknades
ofta med C. en folkvisartad melodi; un-

der 1600-talet blef ordet en beteckning

för en melodisats i motsats till ett reci-

tativ.

Cantillatio, sjungande föredrag.

Cantino (it.), fiolkvint.

Cantiones, se Piae Cantiones.
Canto (it.), Cantus (lat.), sång, me-

lodi, också diskant. C. a capella,
kyrkosång utan instrument. C. a r m o-

n i c o, fierstämmig säng.

Cantor (lat.), sångare, försångare i en
församling; se vidare Kantor.
Cantus (lat.), sång. Se äfven Canto.

C. Ambrosianus, ambrosiansk sång;

C. figurativus, figuralsång, kolora-

tursång; c. firmus (plain chant, fr.),

en viss gifven melodi ämnad att kon-
trapunkteras eller harmoniseras; c.

mensuratus, mensuralsång, fler-

stämmigt stycke i bestämd rytm; c.

p 1 a n u s, gregoriansk koral.

Canzone (it.), sång. C. villanesca,
italiensk gatsång.

Canzonetta (it.), liten visa. Under
1600- och 1700-talet beteckning för små
sånger i strofisk form; graciösa instru-

mentalstycken i visform.

Canzoniére (fr.), sängsamling.
Capelien, Georg, f . 1. 4. 1869 i Salzu-

flen (Lippe); musikteoretiker; studerade
först filosofi i Tiibingen, Göttingen och
Berlin, sedan juridik och var någon tid

tjänsteman i Lippe; sedan 1901 har han
uteslutande ägnat sig åt musikaliskt
skriftställeri. Af hans böcker må näm-
nas: Die musikalische Akustik als

Grundlage der Harmonik u. Melodik
1903, Die Freiheit od. Unfreiheit der
Töne u. Intervalle als Kriterium d.

Stimmfiihrung 1904 (med analyser af

Grieg-komp.), Die Zukunft der Musik-

theorie 1905, Ein neuer exotischer Mu-
sikstil 1906. C. har med sina skrifter

väckt mycket uppseende på grund af

det sensationella sätt, hvarpå han fram-

sagt sina idéer. En stor själfsäkerhet

i musikhistoriska ting är också ett ut-

märkande drag hos honom. Huruvida
skrifterna i framtiden förmå omdana
musiken i en ny "exotisk" anda, må väl

vara tvifvelaktigt. Hans uppfattning

af den japanska musiken är ej präglad

af någon djupare kännedom om detta

lands musik och melodiformer.

Capo (it.), hufvud, begynnelse; da
c a p o, återtages från begynnelsen.

Capotasto (it.), vid guitarren: en upp-

sättning, som efter behag kan höja

stämningen.

Capoul, J o s e p h A m é d é e, f . 27. 2.

1839 i Toulouse; berömd tenorsångare;

elev af Prags konserv.; 1861 debuterade

han å opera comique i Paris som Daniel

i "Alphyddan"; sjöng sedan Tonio i

"Eegementets dotter"; intill 1870 tillhör-

de han samma teater; 1872—73 var han
anställd vid italienska operan därst.;

1871 gästade han f. f. ggn London och
var sedan 1877—79 anställd vid Covent-

garden; till Amerika kom han i säll-

skap med Kristina Nilsson 1879 och 1880;

är för närvarande anställd vid Paris'

opera såsom sakkunnig på det admini-

strativa området. C:s bästa tid var på
1870-talet; på 1880-talet blef hans sång
och dramatiska uppträdande mera
konstladt.

Cappelen, Christian, f. 26. 1. 1845 i

Drammen; berömd norsk organist och

kompositör; 1860 elev af konservatoriet

i Leipzig, där han trädde i förbindelse

med Grieg; återkom 1863 och slog sig

först ned som musiklärare i Kristiania;

1868 blef han organist vid Strömsö kyr-

ka i Drammen, där han utvecklade en

betydande verksamhet som musiklärare

och konsertgifvare; 1875 innehade han
stipendium som komponist; blef 1882 or-

ganist i Bragernes, 1888 vid Vor Frei-

ser i Kristiania, 1891 tillika lärare i

liturgisk musik vid teologiska semina-

riet. Af hans kompositioner må näm-
nas pianostyckena: 4 Albumblad op. 10,

Quatre morceaux op. 18, raazurkor, noc-

turner, romanser och marscher m. fl.;

sånger med piano op. 2, 5, 13, 14; "Nacht-
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reise", Ballade af Uhland op. 6 m. fl.;

"Sechs geistl. Lieder" f. bl. kör op. 4;

20 lätta orgelpreludier; kantat 1873 vid

öppnandet af industriutställningen i

Drammen (sedan äfven uppförd i Kri-

stiania), kantat vid kyrkoinvigning

m. fl. C. har dessutom gifvit en mängd
orgelkonserter landet rundt och förvärf-

vat sig anseende som en af landets

främsta orgelspelare.

Capriccio, c a p r i c e (fr.), tonstycke

i fri form, liten fantasi. — C a p r i c-

<.' i o s o, skämtsamt, nyckfullt.

Caractéres de musique (fr.), de musi-

kaliska tecknen.

Carafa (di Colobrano), Michele
E n r i c o, f. i Neapel 17. 11. 1787, f i Pa-

ris 26.7.1872; elev af Fazzi, Fenaroli,

Ruggi och i Paris af Cherubini; såsom

son af fursten af Colobrano (hertig af

Alvito) var han bestämd till officer och

blef adjutant hos Murat samt medföljde

honom till Ryssland 1812; för sin tap-

perhet här blef han dekorerad af kej-

saren; efter Napoleons fall vände C. sig

helt till musiken och skref en del ope-

ror, hvilka gjorde stor lycka i den fran-

ska hufvudstaden: "Le Solitaire" 1822,

"La violetta" 1828, "La Fiancée de Lam-
mermoor" 1827, "Masaniello" 1827. Ros-

sinifebern och strax därefter Auber-
förtjusningen bragte hans verk snart

i glömska. Cherubini kallade C. 1840

till kompositionslärare vid konservato-

riet. Jämte operor skref han flera kyr-

kokompositioner och pianoverk. Hans
stil är en blandning af franskt och ita-

lienskt och utmärker sig för stor instru-

mental fägring.

Carezzevole (it.), inställsamt, tju-

sande.

Caricato (it.), öfverdrifvet.

Carillon (fr.), klockspel.

Carissimi, G i a c o m o, f. e. 1604 i Ma-
rino (nära Rom), f 12.1.1674 i Rom; ine-

mot 1624 var han kapellmästare i Assisi;

1628 flyttade C. öfver till Rom, där han
till sin död kvarstod som kapellmästare
vid S. Apollinare. C:s förnämsta för-

tjänst är utbildandet af kantatformen
i å ena sidan dramatisk (monodisk)
riktning å andra sidan melodisk (aria).

Nästan alla hans verk äro kyrkomusik.
Namnet "kammarkantat" (cantata da
camera) utesluter ej kyrklig prägel. C:s

kantater äro dels en- dels flerstäm-

miga, ofta med 2 violiner och bas. Till

samma grupp höra arierna, duetterna,

serenaderna. C. sträfvar att mera in-

dividualisera kantatens delar och vill

skarpare skilja mellan aria, recitativ

och kör, ehuru tiden då ännu ej var

mogen till fullständig lösgörelse af de

skilda delarna i själfständiga recitativ,

arier m. m. C. är den store vägrödjaren

för den nya formen och förmedlar öf-

vergången mellan Gabrieli—Monteverdi

och Bach—Handel, mellan madrigalen
och 1700-talets utvecklade kantatform.

C. är afgjordt melodiker och visar som
sådan hän pä den nya italienska skolan

med dess framhäfvande af det melo-

diska. — Af C:s kompositioner äro de

flesta i handskrift och därför spridda

öfver flera bibliotek. Genom Gustaf

Diiben, som själf lärt mycket af C:s stil,

har Sverige kommit att äga en dyrbar
samling C.-verk, hvilka till stor del sak-

nas i utländska samlingar. Uppsala
bibi. äger för närvarande följande: Fol,

Caps. 53: Alma redemptoris mäter, Au-
dite audite, Confitebor, Cum reverte-

tur, Desiderata nobis, Dederunt te, Ecce
nos, Emendemus, Insurrexerunt, Om-
nes gentes. Paratum cor, Quid tandem,
Salve regina, Simile est, Surrexit pa-

stor bonus. Veni sponsa Christi. 4:to

Caps. 11: Alleluia Jesum, Arde fllis,

Audite justi, Audite omnes, Caro fac-

tum, Cum reverteretur, Desiderata no-

bis, Dixit dominus, Dolenti pensieri,

Dole et poenitet, Emendemus in melius,

Gaudeat terra, Insurrexerunt, Jubile-

mus, Omnes gentes gaudete, O quam
terribilis, O vos populi, Parce heu parce,

Salve Regina, Salve Rex, Si linguls, Si-

mile est. Super flumina, Surrexit, Su-

scitavit, Veni sponsa. I tabulatur-par-

titur finnas slutligen: Alleluja nostrum
(c. 83), Audite justi (c. 77), Audite om-
nes (c. 83), Caro factum (c. 83), Cum re-

verteretur (c. 83), Deduxit illum (c. 80),

Desiderata nobis (c. 77), Emendemus
(c. 83), Hodie salvatorem (c. 79), O dul-

cissimum (c. 83), Sacerdotes dei (c. 83),

Insurrexerunt (c. 83), Kyrie (c. 83), Om-
nes gentes (c. 80), Parce heu (c. 85), Si

linguls (c. 83), Si qua est (c. 83), Salve

Rex (c. 80), Super flumina (c. 78), Sur-

rexit (c. 80), Suscitavit (c. 79), Vanitas
vanitatum (c. 83). C:s namn är äfven
fästadt vid en musikteoretisk afhand-
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ling (ars cantandi), hvilken endast fin-

nes i tyskt tryck: "Kurzer jedoch griind-

licher Wegweiser" Ausgb. 1689. Boken
upplefde flera upplagor. Af 6:te uppl.

1731 finnes ett exemplar i Mus. ak:s

bibi. Det synes emellertid vara mycket
tvifvelaktigt om C. haft något att skaffa

med denna skrift.

Carlheim-Gyllensköld, Sigrid, f . 9. 5.

1863 i Växjö; skicklig pianospelerska och

pedagog; elev af kons. i Sthlm 1880—84

(elev af H. Thegerström) ; därefter stu-

derade hon någon tid för Leschetitzky i

Wien; efter att med bifall låtit höra sig

såväl i svenska hufvudstaden som lands-

orten på åtskilliga konserter öppnade

hon i sept. 1889 "Stockholms musikinsti-

tut", en musikanstalt, som erhållit stort

erkännande. Kedan vid midten af 1890-

talet var elevantalet inemot 80 årligen

och har sedan dess ökats ända till 140 pr

år. Som lärare i harmonilära har bl. a.

Bror Beckman och Otto Olsson fungerat.

Som lärarinna i pianospel har C. haft

god hjälp af tvenne systrar. LMA 1912.

Carlson, Carl Gustaf, f . 18. 6. 1774,

t i Stockholm 31.12.1854; harpist i hof-

kapellet 1811—18; organist i Adolf Fre-

driks kyrka och lärare i orgelspelning

vid Mus. ak:s läroverk 1824—48. "Den
klassiska musiken var hans älsklings-

studium. Han var god lärare och sär-

deles omtyckt af eleverna" (Cronh.).

LMA 1834.

Carmagnole, fransk sång "La carmag-
nole" ursprungligen från Provence. Sån-

gens tillblifvelseår sättes till 1792. C.

täflade en tid med "Qa ira" såsom revo-

lutionsmännens sång. Melodien i ^/s-

takt synes ursprungligen ha tillhört en

dansvisa. Textförfattaren är okänd.

Carmen, komisk opera i fyra akter,

ord af Meilhac och Halévy, musik af G.

Bizet. Första uppf. ägde rum å op. co-

mique i Paris 3. 3. 1875, dock utan att

nämnvärdt vinna publikens bifall. Hög-
re var erkännandet 1878, då stycket först

gafs i London. Till Sverige nådde ope-

ran ovanligt tidigt, redan 1878 (öfvers.

af Fr. Hedberg), och blef strax mycket
omtyckt. I Köpenhamn ägde premiären
först 1883 rum och då med svenska arti-

ster i hufvudrollerna (Ödmann, Ek, Nie-

hoff m. fl.). I Stockholm hade operan
intill 1911 års slut gifvits 410 ggr. På
operans första scen (op. comique) i Pa-

ris ägde l,000:de representationen rum
1905. I Göteborg gafs C. f. ggn 7. 6. 1880

med artister från Stockholm.

Cama v al de Venis e, populär melo-

di, som Paganini 1816 hörde i Venedig o.

sedan försåg med variationer. Efter Pa-

ganini ha flera kompositörer skrifvit va-

riationer å densamma däribland flera

för piano (Herz, Schulhoff). Äfven i

operor har den fått en plats genom A.

Thomas och V. Massé. Melodien lämpa-

des äfven till flera folkvistexter.

Carnicer (y B a 1 1 1 e) R a m o n, f. 24.

10. 1789 i Tarrega (Katalonien), f 17. 3.

1855 i Madrid; anses som skaparen af

den nationella spanska operan; utbildad

i Barcelona och 1818—20 kapellmästare

för italienska operan därstädes; 1828 blef

han kapellmästare vid k. operan i Ma-
drid och utnämndes 1830 till lärare i

komposition vid konserv, i den spanska

hufvudstaden; af hans 9 operor må näm-
nas: Adela di Lusignano, Cristobal Co-

lon, Morte ed amore. Don Juan Tenorio,

Eufemia di Messina. C. skref dessutom
kyrkokompositioner, symfonier, sånger

m. m.

Carole, fransk ringdans från medelti-

den; utfördes som solosång, hvars om-
kväde upprepades af de dansande. C.

anses allmänt (sedan G. Paris) som ut-

gångspunkten för den nordiska folkvi-

san. — I England betecknar c. ungefär
detsamma som andlig visa (christmas

carol= julsång).

Caron, Ros e-L u c i 1 e, f. Menniez, f.

17. 11. 1857 i Monerville (Seine-et-Oise);

berömd sopransångerska; genomgick
konservatoriet 1880—82; debuterade å

théätre de la Monuaie, Briissel, sist-

nämnda år såsom Brynhilda i Reyers

"Sigurd"; vid denna teater var hon fä-

stad 1882—85 och 1887—90, därefter vid

stora operan i Paris. Hon vann sär-

skildt erkännande för sina goda utföran-

den af åtskilliga roller i Wagners ope-

ror, såsom: Sieglinde i "Walkyrian"

(1893), Elsa i "Lohengrin" (1891), Elisa-

beth i "Tannhäuser". Af andra roller

må nämnas: Donna Anna, Desdemona i

Verdis "Otello" (1894). Efter 1900 har

hon företrädesvis låtit höra sig å kon-

serter.

Carreno, Teresa, f. i Venezuela, Syd-

amerika, 22. 12. 1853 (släkting till S.

Bolivar, Sydam :kas befriare); elev af M.
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Gottschalk i New-York; väckte i Nya
världen tidigt uppmärksamhet för sitt

goda pianospel; konserterade på 1860-

talet i Frankrike och England dock utan

att väcka större uppmärksamhet; 1874

ingick hon i födelsestaden äktenskap

med violinisten Emil Sauret och lät se-

dan ej pä länge höra sig offentligt; snart

skilde hon sig från honom och gifte sig

på 1880-talet med barytonisten Giov.Tag-

liapietro; 1889 uppträdde hon åter i

Europa, och fr. o. m. nu begynte hen-

nes rykte att stiga allt högre och snart

stod hon som en af samtidens främsta

kvinnliga pianister; i Köpenhamn lät

hon höra sig 1890 och i Stockholm f. f.

ggn i mars 1891; Sverige har hon sedan

upprepade gånger gästat; 1892 ingick

hon sitt tredje äktenskap med piani-

sten d'Albert men blef redan efter

tre år skild. Som konstnär är C. bäst

vid återgifvandet af de nyare mästarna,

Chopin, Liszt, Rubinstein, däremot är

hon ej framstående som Beethoventolk.

Hon förenar fin smak, träffande uppfatt-

ning och sydländsk eldighet, dock sak-

nar hon den nödiga ron för föredragan-

det af klassikerna. C. har äfven gjort

sig känd som tonsättarinna och teater-

ledarinna. — Dottern i andra giftet T e-

resita C. (f. 24. 12. 1883 i Syd-Am.)
gjorde sin första offentliga debut i Sve-

rige 1901 och konserterade sedan i Norge
och i Sveriges landsort; hon har äfven

utanför Norden gjort sig fördelaktigt

känd som pianist.

Carrodus, John T i p 1 a d y, f. 20. 1.

1836 i Keighley, Yorkshire, t 13. 7. 1895 i

London; violinvirtuos; elev af Molique i

Stuttgart; lefde i London som konsert-

mästare vid Covent Gardenorkestern,

lärare vid Nat. Training school f. music;

skref flera violinkompositioner och sa-

longsstycken.

Carstensen, Johannes Peter, f. 16.

8. 1833 i Köpenhamn, t 25. 3. 1893 i Upp-
sala; elev af Gade; violinist först i dan-

ska hofkapellet; sedan 1868 konsertmä-
stare i akad. kapellet i Uppsala; musik-
dir. vid Uppl:s reg. 1873 och musiklära-

re vid h. allm. lärov. därst. 1876. C. var
en omtyckt och mycket anlitad musik-
lärare; komponerade bl. a. festmarsch,

ouverture, stråksextett (prisbelönt i Pe-

tersburg), sånger och pianostycken; in-

strumenterade dessutom Södermans bal-

lad "Der schwarze Ritter" och Heises

"Kong Hakes ligfaerd".

Carulli, F e r d i n a n d o, f. 10. 2. 1770 i

Neapel, t i febr. 1841 i Paris; framstå-

ende guitarrvirtuos; uppträdde 1808 i

Paris och väckte allmän beundran; ut-

gaf 1825 en handbok i guitarrspel (spe-

ciellt ackompagnement): "L'harmonie

appliquée ä la guitarre" och kompone-
rade inemot 300 verk för guitarr.

Caruso. 1. L u i g i, f. 25. 9. 1754 i Nea-

pel, t 1822 i Perugia; elev af Nicola Sala;

komponerade 60 operor under tiden 1773

—1810; skref dessutom 4 oratorier, 4 kan-

tater och mässor af mera dramatisk än

kyrklig karaktär.

2. Enrico C, f. 1874 i Neapel; be-

römd tenorsångare; elev af Lamperti
och Concone; uppträdde 1896 i Neapel

och 1898 i Milano och har sedan med sti-

gande anseende låtit höra sig i Peters-

burg, New-York, Buenos Ayres (1899

—

1903) samt flerestädes i Tyskland, Italien

och England, företrädesvis i italienska

operapartier.

Carvalho, Caroline Felix, f. Mio-

lan, f. 31. 12. 1827 i Marseilles, t 10. 7.

1895; berömd sopransångerska; gift med
direktören för th. lyrique sedan för op.

comique Leon Carvaille (Carvalho);

sjöng först på op. comique sedan på t.

lyrique; 1869—72 på st. operan, därefter

ånyo på op. comique; gästade ofta Lon-

don och var där högt uppburen; bland

hennes roller märkas: Zerlina, Pamina,
Margaretha (Faust), Ophelia, Drottnin-

gen i "Hugenotterna", Cherubin.

Casagli, Justina Christina, f.

Wässelius, f. 4. 10. 1794, f 1841 i Parma;
svensk sångerska; elev vid k. teatern

1805 och var anställd därst. 181^—18;

sistnämnda år gifte hon sig med dansö-

ren L. Casagli och for med honom till

Italien 1818, där hon snart vann stort

anseende; stora triumfer firade hon sär-

skildt i Turin 1820 i Rossinis "Ceneren-

tola", i Rom 1823 i "Donna del lago"

samt 1827 i Lucca i Cimarosas "Matri-

monio segreto"; var sedan anställd vid

teatern i Miinchen; sökte efter mannens
död förnyad anställning vid k. teatern i

Stockholm men afvisades, emedan man
hört, att "hennes röst tagit skada".

Cassa, trumma; gran c, stor trumma.
Cassazione (it.), nattserenad.

Cassiodorus, Magnus Aurelius, f.
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c. 485 i Lucanien, t c. 580 i Kalabrien,

statsman hos Teodorik; drog sig 540 till-

baka till det af honom stiftade klostret

Vivarium; en af hans skrifter (De arti-

bus) innehåller uttalanden om musiken,

hvilka för medeltidens musikuppfatt-

ning fingo stor betydelse. C. är jämte

Boetius den främste förmedlaren mellan
antiken och medeltiden inom musiken.

Castagnetter, musselformiga skal, som
noga passa i hvarandra, att slå samman.
Castberg, Torgrim, f. 9. 9. 1874 i Ski-

en; norsk violinist; utbildad i Paris 1891

—94 och i Berlin 1895—1900; direktör för

Bergens musikakademi sedan 1905.

Castillon, Alexis de, Vicomte de

Saint Victor, f. 13. 12. 1838 i Chartres, t
5. 3. 1873 i Paris; utbildade sig först till

militär men öfvergick sedan till musi-
ken och blef elev af V. Massé och C.

Franck; tills, med H. Duparc och Saint-

Saens grundade han "Société nationale

de musique" i Paris. C. ägnade sig sär-

skildt åt orkester- och kammarmusiken
och var mycket verksam för väckan-
det af förståelse för dessa musikgre-
nar; skref själf flera kammarmusikverk
och orkesterverk (Marche scandinave,

Equisses symphoniques, ouv. Torquato
Tasso); dessutom flera sånger och piano-

kompositioner.

Castro, Jean de, bördig från Evreux,
lefde i Antwerpen 1571 och var 1582—84

vice kapellmästare i Wien; vistades i

Köln 1593 och 1596. Af hans kompositio-
ner, hvilka åtnjöto tämligen stort anse-

ende på sin tid, förvara svenska biblio-

tek följande: Il primo libro de Madri-
gali 1569, Livré de chansens 1570, Sacra-
rum cantionum liber 1571, Chansens 1576,

Second livré des chansons 1580, Livré des

chansens 1582, Cantiones sacrse 1591, So-

nets 1592, Chansons 1592, alla i Upps.
bibi.; Cant. sacraj 1591 äfven i Tyska
kyrkans bibi., Stockholm.
Catalani, A n g e 1 i c a, f . 10. 5. 1780 i

Sinigaglia, t 12. 6. 1849 i Paris; ryktbar
sopransångerska; utmärkte sig tidigt i

sitt hemland och firade redan som fem-
tonårig lysande triumfer i Venedig;
sjöng sedan företrädesvis i Paris och
London; i den senare staden var hon
1806—14 anställd och vann rikligt såväl
anseende som penningar. Geijer, som
1810 hörde henne i den engelska hufvud-
staden, skrifver d. 29. 5. hem: "I C:s

sång har jag hört prof på människorö-
stens fullkomlighet, som vida öfverträf-

fat all min föreställning. Hennes röst

förenar i högsta grad styrka, vidd och
behag. Hennes konst är fullkomnad.
Snabbheten och säkerheten af hennes
lopp öfverträffas af intet instrument.

Jag har hört henne i hopp af 2 oktavers
sträckning slå an toner med den största

säkerhet och klarhet och i hastig rörelse

löpa kromatiska skalan upp och ned
utan minsta skymt af falsk ton. Alla
mekaniska svårigheter äro öfvervunna,
att man ej märker dem. Man glömmer
den mest förvånande konst för känslan,
som talar igenom den. Öfvervunnen
svårighet är en förtjänst, som C. är för-

träfflig att berömmas för. Det är an-
den och lifvet i hennes exekution, som
är det förträffliga. Det är ej exekutio-
nen. Det hon exekverar tycks hon kom-
ponera, så fullt hennes egendom blir

det, och med en så lefvande originalitet

öfverlämnar hon det åt åhöraren. Hen-
nes aktion och figur äro fulla af ut-

tryck." Hennes röstomfång var ovanligt
stort: a—f". C. uppträdde som gäst å
de flesta större europeiska scener och
gästade Stockholm 1827, s. å. hon drog
sig tillbaka från det offentliga lifvet.

Catch, en speciellt engelsk flerstäm-

mig kompositionsform med sönderstyc-
kande af textorden och med hufvudvik-
ten lagd å ett mimiskt utförande af ko-
misk karaktär; C:s glanstid infaller un-
der 1600-talet, då den odlades som sär-

skild konst af yrkesmän, hvilka drefvo
upp skickligheten till en höjd, som gör
det svårt för vår tid att rätt utföra
den. Karl II:s regering anses i allmän-
het för den bästa tiden. Den äldsta be-

teckningen är "rondello", och under det-

ta namn förekomma C. redan i början
af 17:de århundradet: "Pammelia och
"Deutoromelia" 1609, "Melismata" 1611.

Under sitt sedan vanliga namn finnas

C. i samlingar af 1652, 1667, 1672—73,

1685, 1686 m. fl. år. C. står som konst-

form närmast de engelska "glees", "Ca-
ncns", "rounds". På 1700-talet grunda-
des särskilda sällskap för denna sång
("The noblemen and gentlemen's Cateh-
club" 1761). C.-klubbar finnas ännu i

England.

Catel, Charles Simon, f . 10. 6.

1773 i l'Algle, t i Paris 29. 11. 1830; elev



142 Catelani—Cavos

af Sacchini, Gobert, och Gossec; redan

vid 23 års ålder blef han professor i har-

moni vid det nygrundade konservato-

riet i den franska hufvudstaden och

skref ej långt därefter sitt epokgörande

arbete "Traité d'harinonie" 1802, som
sedan öfversattes till tyska, italien-

ska och engelska (tysk uppl. af 1802

i Mus. ak:s bibi. i Sthlm); 1810—14 var

C. en af inspektörerna för konserva-

toriet; hans främsta förtjänst ligger

inom det musikteoretiska området; af

hans operor (Semiramis 1802, L'auberge

de Bagnéres 1807, Les bayadéres 1810

m. fl.) förmådde inga hålla sig längre

tid på repertoaren. C. skref dessutom

marscher, kammarmusik, symfonier,

sånger m. m.

Catelani, A n g e 1 o, f. 30.3.1811 i Gua-

stalla, t i S. Martino di Mugnano 5. 9.

1866; kompositör och musikskriftstäl-

lare; elev af Donizetti och Crescentini;

1834—37 direktör vid teatern i Messina;

1837 i Correggio och slutligen bosatt i

Modena fr. o. m. 1838; skref några ope-

ror, ett requiem, kyrkliga musikverk.

Af musikhistoi-iska arbeten må nämnas:
biografier af Petrucci 1856, Or. Vecchi

1858, Cl. Merulo 1860, Al. Stradella 1866.

Catena di trilli (it.), drillkedja.

Cavaillé, berömd sydfransk orgelbyg-

garsläkt. Den mest betydande medlem-
men är Aristide C.-C o 1, f. 2. 2.

1811 i Montpellier, t 12.10.1899 i Paris.

1833 kom han till Paris, där han fick

uppdraget att bygga St.-Denis-orgeln;

byggde sedan flera verk i Frankrike och
Belgien; af nya uppfinningar tillskrif-

vas honom magasinbälgen; förbättrade

äfven sleiflådan; införde tvenne nya
stämmor: flute harmonique 8 och flute

octaviante 4. C. gjorde sig äfven be-

kant som författare öfver orgeln: Etu-

des expérimenteux 1849, De Torgue 1856,

Projet d'orgue 1875. — Litt.: N. P. Nor-

lind. Orgelns allm. hist. 1912.

Cavaliere, E m i 1 i o del, f. c. 1550, t
11.3.1602; lefde större delen af sitt lif

vid Ferdinand dei Medicis hof i Florens

och kom där i förbindelse med Bardi,

Caccini, V. Galilei, Peri, Corsi och Ri-

nuccini — alla intresserade för förnyan-

det af det grekiska musikdramat. C.

berömdaste verk är "La rappresentazio-

ne di anima e di corpo", Rom 1600, ett

arbete, som blef första uppslaget till det

moderna oratoriet; stilen är den nya
operans, sådan den utbildats inom Flo-

rentinerkretsen. C. skref dessutom ge-

nomkomponerade herdespel: "Il Satiro"

1590, "La desperazione di Fileno", "Il

giuoco della cieca" 1595. — Litt. Riv.

mus. ital. vol. IX, 797.

Cavalleria rusticana, "Siei-
lianische Baiierneh e", "P å S i-

c i 1 i e n", opera i 1 a. af Pietro Mascag-
n i till text af G. Targioni Tozzetti och
G. Menasci; svensk öfvers. af Helmer
Key; premiär i Rom 17. 5. 1890; i Stock-

holm 11. 12. 1890, Göteborg 27. 2. 1893,

k. t. Kphn 30. 9. 91.

Cavalli, Pietro Francesco, f.

1599 el. 1600 i Crema (Venedig), t 14.1.

1676 i Venedig; hette egentligen C a-

lett i-Brun i; var 1617 sångare i Mar-
cuskyrkan, 1655 förste organist, 1668 ka-

pellmästare; skref flera kyrkliga verk
(requiem, mässor, psalmer), men hans
förnämsta förtjänst ligger dock inom
operans område; han skref för teatern

fr. o. m. 1639; 27 teaterverk äro kända;
af dessa må nämnas: "Le nozze di Teti",

"Xerse", "Ereole amante"; till Innsbruck
skref han en opera vid det festliga mot-
tagandet af drottning Kristina. C:s för-

tjänst är att ha närmare individualise-

rat arian, gjort den oberoende af reci-

tativet och sålunda förberedt den melo-
diska perioden. C. står som sådan jämte
Cesti som förmedlingslänken mellan Mon-
teverdi och Scarlatti på operans område.
Cavatina, kort operaaria utan tvådel-

ning och koloratur; brukas äfven om
kortare instrumentala satser inom so-

nat- och kvartettformen.

Cavos, Catterino, f. 1776 i Venedig,

t 10. 5. 1840 i Petersburg; efter studier

i födelsestaden begaf han sig 1797 till

Ryssland som ledare för Astartis opera-

sällskap; 1799 blef han direktör vid ita-

liensk-ryska operan och professor i tea-

terskolan; skref sedan äfven för ett

franskt sällskap; 1821 inspektor och 1832

direktör för samtliga kejserliga orkest-

rar; i sistnämnda egenskap blef han
ryska musikens främste och mäktigaste
man; C. är en föregångare till Glinka
som skapare af en inhemsk nationell

opera byggd på ryska folkmelodier;

han skref musik till samma ämne som
Glinka: "Lifvet för zaren". En annan
af hans ryska operor i nationell anda
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är "Ivan Sousamir". Jämte operor skref

C. äfven en mängd vaudeviller. Hans
musik utmärker sig i öfrigt ej för nå-

gon djupare originalitet.

Cazzati, M a u r i z i o, f. i Guastalla

1620, t därst. 1677; organist vid S. An-

drea i Mautua 1641; 1648—51 vid Acca-

demia della Morte i Ferrara, 1653 kapell-

mästare i Bergamo och 1658 i Bologna;

en mängd andliga kompositioner tryck-

tes, och hans rykte nådde äfven till

Sverige, där Diibenska bibi. (Upps.) än-

nu förvarar verk af honom: Tributi 1660,

Madrigali 1661, Antifone e Letanie 1663.

C. b.= col basso el. contrabasso.

C. d.= colla destra.

C-dur (fr. ut majeur, eng. ut major),

första durtonarten utan förteckning (pa-

rallelltonart: a-moll).

Cecilia, den heliga, kyrkomusikens
och särskildt orgelns skyddshelgon; en

förnäm kristen i Eom, som 230 led mar-
tyrdöden; i 5:te årh. helgades en kyrka
åt henne i Rom och hennes minnesdag
fastställdes till d. 22 nov.; när hon be-

gynt bli musikens särskilda beskydda-

rinna är höljdt i dunkel; under för- och
högrenässansen var C. ett omtyckt äm-
ne hos målare och skulptörer; hon af-

bildas vid denna tid ofta omgifven af

musicerande änglar; särskildt bekanta
äro bilderna af Rafael, Carlo Dolci, Ku-
bens, Dominichino (den kända reliefen,

som tillskrifves Donatello, är troligen

af annan senare mästare); under 1500-

talet blef det särskildt vanligt att fira

hennes minnesdag med en musikfest;

detta bruk har i katolska länder bibe-

hållit sig in i våra dagar; ur dessa

minnesfester ha sannolikt de speciella

C.-föreningarna uppstått; den äldsta om-
talade är "Le puy de musique" i Evreux,
Normandie, af år 1571; något senare

(1584) omtalas en romersk, stiftad af Pa-
lestrina (sedan 1847 akademi); 1683 om-
talas "The musical society" i England
med samma syfte; för detta sällskap

skref bl. a. Purcell och Handel. Fr. o.

m. 1785 omtalas ett särskildt "Cecilian

Society" i London, hvilket intill 1785 år-

ligen utförde oratorier (Handel, Haydn
m. fl.). Under 1800-talet tillkommo öf-

verallt nya sådana, bl. a. i Tyskland,
där 1867 i Regensburg grundades "Cä-
cilienverein fiir Länder deutscher Zun-
ge" (1870 sanktionerad af påfven). Alla

dessa föreningar ha haft till hufvudupp-
gift att uppföra äldre vokalmusik me-
stadels italiensk från 1500-talet och förra

hälften af 1600-talet.

I Köpenhamn stiftades, efter för-

beredelser på 1840-talet, år 1851 C ae c i-

liaforeningen med H. Rung som
ledare; efter dennes död 1871 ledde Paul-

li konserterna till 1877, då den förres

son Frederik Rung 23-årig öfvertog diri-

gentplatsen. Föreningen har årligen

gifvit 3—4 konserter med kompositioner

af dels äldre dels yngre mästare; anta-

let medlemmar har stigit till 1,200 med
en kör på 200 personer. Med en sådan
masskör var det ej längre möjligt att

uppehålla den renhet, nyansrikedom och

smidighet i rösterna, som de gamla kö-

rerna kunde kräfva, och man grundade
därför en särkör ur den stora förenin-

gen, som företrädesvis kunde odla den
gamla sången. Denna kör blef "M a-

drigalköre n", hvilken särskildt

tagit sig an äldre körer, och genom
konstnärlig utbildning, smidighet och

nyansrikedom i utförandet förvärfvat

sig ett namn som en af samtidens bästa

körer. Genom talrika konserter (bk a.

i Paris) har kören vunnit ett högt an-

seende. M.-kören har äfven låtit höra

sig i den svenska hufvudstaden. — Litt.:

C. Thrane, Ca?ciliaforeningen og dens

stifter, Kphn 1901; Grove, Dictionary of

music m. fl.

I Stockholm grundade E. Åker-

berg 1903 "Ceciliaköre n", hvilken

3. 12. 1903 gaf sin första konsert med dels

äldre verk af mästare som Orl. Lasso,

Lully, Lotti dels nyare som Brahms, Cui,

P. Cornelius.

B. \V. Hallberg i Landskrona utgaf

1868, 69 en musiktidning under namnet:

"Cecilia, musiktidning f. folket" med
hufvudsakligen kyrkomusikaliskt inne-

håll. Äfven i utlandet finnas talrika C-
tidningar.

Cederberg, Johan Ulrik, f . 1843 i

Håtuna, t 14. 10. 1912 i Falun; 1855—6.S

elev af konserv, i Sthlm; aflade 1860 org.-

ex. och 1865 musikdir.-ex.; antogs s. å.

till dirigent vid Folkteatern och flyttade

med Rhodeska teatersällskapet till Göte-

borg 1869; blef organist och lärare i mu-

sik i Falun 1869; 1875 äfven musiklärare

vid seminariet därst.; afgick 1908. C. har

inlagt stora förtjänster om musiklifvet i
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Falun och var sedan 1871 dirigent för

Nya musikerföreningen därst. och brag-

te som sådan bl. a. till uppförande flera

stora oratorier (Paulus, Skapelsen) och

kyrkomusik (Cherubinis Eequiem).

Cederström, se P a 1 1 i.

Celere (it.), hastigt, snabbt.

Celeritä, con (it.), med skyndsamhet.

Celesta, stålstafsklavér; modernt orke-

sterinstrument; uppfunnet af M. Augu-

ste Mustel i Paris 1886; närstående

adiafon; omfånget är c—c""; Widor,

Charpentier, Tschaikowski (Danse de la

fée dragée, Casse, Noisette), Leoncavallo

och Puccini ha bl. a. användt c. i orke-

ster, företrädesvis i operor och baletter.

Cellier, Alfred, f. 1. 12. 1844 i Hack-

ney (London), t 28. 12. 1891 i London; en-

gelsk kompositör och dirigent; 1855—60

körsångare i kgl. kapellet, 1862 organist

i All Saints, Blackheath; 22 år gam-
mal dirigent för Ulster Hallkonserterna

i Belfast, 1868 organist i Holborn, 1871—

75 i Manchester, 1877—79 dirigent vid

kom. op. i London och för Covent Gar-

dens promenadkonserter jämte SuUivan;

var en tid i Amerika och Australien;

återvände 1887 till London; jämte orke-

sterverk ("Danse pompeuse" 1880) och

solosånger m. m. skref han en mängd
arbeten för teatern, företrädesvis ope-

retter (The Tower of London 1875, Bella

Donna 1878, Doras Dream 1877, The carp

1886 m. fl.).

Cellist, violoncellspelare.

Cello= violoncello.

Cembalist, cembalo-spelare.

Cembalo (it.), clavicembalo, se

Piano.
Cerreto, Scipione, f. 1551 i Neapel;

lefde ännu 1608 i sin födelsestad; lär-

junge af Franc. Sorrentino; musikteore-

tisk författare; af hans skrifter må
nämnas: Della prattica musica vocale et

instrumentale 1601, DelFarbore musicale

1608, Dialogo harmonico 1631; en del vo-

kala kompositioner äro äfven bevarade.

Certon, Pierre; på 1550- och 60-talen

ledare af gosskören i hel. kapellet i Pa-

ris; lärjunge af Josquin des Prés; hans
kyrkliga arbeten åtnjöto ej ringa anse-

ende på sin tid. Uppsala bibi. förvarar

följande tryck af honom: Missa pro de-

fundis 1559, Missa ad imit. moduli. Le
temps qui court 1558, XCVIII Melanges
1570.

Cervetto, tvenne namnkunniga violon-

cellister, hvilkas verksamhet hufvudsak-
ligen faller i England: Giacobbe
Bassevi, f. 1682 i Italien, t 14. L 1783

i London öfver 100 år gammal; inträdde

1738 i Drviry Laneorkestern, var en tid

direktör för densamma; efterlämnade en

stor förmögenhet. — Sonen James C,
f. c. 1749, uppträdde redan 1760 vid 11

års ålder offentligt som violinist; hade
vid sin död 5. 2. 1837 anseende att vara
Englands främste cellist; spelade en tid

å konserter; lefde dock efter faderns död
mest som privatman.

Cess (fr. ut bémol, eng. c flat) enhar-

moniskt= h.

Cesti, Ma re Antonio, f. i Arezzo

c. 1620, t i Wien 1669; elev af Carissimi;

kapellmästare i Florens 1646, medlem af

påfliga kören i Rom 1660 och vice ka-

pellmästare i Wien 1666 till sin död. C.

är en af 1600-talets betydelsefullaste

kompositörer. Den stil, som blef hans,

hade han förvärfvat å ena sidan genom
studiet af Carissimis kantater å andra
sidan genom Cavallis operor. Han blef

jämte denne senare medlaren mellan
den äldre monodien och neapolitanska

skolan. Eecitativet och arian hållas me-
ra isär som två skilda konstformer, och

båda utvecklas vidare i dramatisk ut-

trycksfullhet. De viktigaste af C:s ope-

ror äro: L'Orontea 1649, Cesare Amante
1651, La Dori 1663, Tito 1666, Semiramide
1667, Il Pomo d'oro 1668, L'Argia 1609

(afslutad af Marc. Ziani), La Schiava
fortunata 1674 (afslutad af Dom. Par-

tenio).

Cetti, Giovanni Battista, f. 1794

i Amsterdam af italienska föräldrar, t
22. 3. 1858 i Köpenhamn; dansk drama-
tisk sångare (baryton); elev af k. tea-

terns elevskola i Köpenhamn och 1812

anställd som skådespelare; 1819 blef han
k. skådespelare och kvarstod som sådan
till 1845; utan att vara någon egentlig

framstående skådespelare lyckades han
i hög grad vinna publikens gunst genom
sitt sympatiska uppträdande och sin

omfångsrika, varma röst. Af hans rol-

ler märkas: Robert i "Joconde", Figaro

i "Figaros bröllop" och "Barberaren",

Rodolphe i "Den lilla rödhättan", Jean-

not i "Jeannot et Colin" och Farinelli.

Ch, se K.

Chabrier, Alexis Emmanuel, f.
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18. 1. 1841 i Ambert (Puy de Döme, t 13.

9. 1894 i Paris; studerade först juridik

och blef tjänsteman i inrikesministeriet;

samtidigt med universitetsstudierna tog

han musiklektioner för Arist. Hignard.

Tvenne operetter (L'Étoile 1877, L'Édu-

cation manquée 1879) af honom väckte

stor uppmärksamhet, och han ägnade

sig därför fr. o. m. 1880-talet helt och

hållet åt musiken. 1881 trycktes några
pianokompositioner och 1883 uppfördes

en spansk rapsodi "Espana"; åren 1884

—

85 var han körledare vid Lamoureux-
konserterna; hans berömdaste verk blef

operan "Gwendoline" (Briissel 1886); se-

dan följde en komisk opera "Le roi mal-

gré lui (Paris 1887);. en oafslutad opera

"Briséis" uppfördes å stora operan

1899.

Chaconne (fr., c i a c o n a it.), närstå-

ende passacaglian; dans i V4-takt, troli-

gen af spanskt ursprung; blef mycket
använd i franska suiten under andra
hälften af 1600-talet. Under 1700-talet

skrefvo flera tyska mästare stycken i

ch.-rytm. Dansen blef särskildt omtyckt
som variationsstycke. Af mera berömda
ch:er från 1700-talet må nämnas en i

Bachs fjärde sonat för violinsolo (D-

moll), två i Händels suiter för piano.

Gluck använde formen i slutet af Or-

pheus och i baletten till "Iphigénie en
Aulide". Slutligen äro Beethovens "32

variationer i C-moll" skrifna på en ch.-

jnelodi.

Chadwick, George Whitefield,
f. i Lowell, Mass. 13.11.1854; elev af E.

Thayer i Boston, Leipzigs konservatori-

um, 1877—78 af Keinecke och Jadassohn,
1879 af Eheinberger i Miinchen; han slog

sig sedan ned i Boston, där han ännu
verkar. Ch. blef organist vid South
Congregational church, professor i har-

moni, komposition och orkestration vid

konservatoriet därstädes, och musikdi-
rektör för samma anstalt 1897; sedan
1903 är han organist vid Second Univer-
salist Church, 1897 kallade Yaleuniver-
sitetet honom till mag. art. Ch. åtnjuter

i Amerika stort erkännande som kompo-
sitör och står som en af föregångsmän-
nen för en nationell riktning inom den
amerikanska musiken. Hans komposi-
tioner omfatta en mångfald olikartade

former: 3 symfonier, 6 ouverturer, 8 ko-

ralverk med ork., 7 kammarmusikverk

(flera kvartetter, en kvintett) jämte ett

50-tal sånger m. m.

Chalil, ett hebreiskt flöjtartadt instru-

ment, användt vid påskfesten och löf-

hyddohögtiden. — Se C. Engel, The m.\\-

sic of the most ancient nations s. 282,

285.

Chalumeau (fr. af ealamus, rör), skal-

meja; instrument närstående oboen och

klarinetten; förekommer bl. a. i Glucks
orkester; namnet användes numera van-

ligen som benämning för klarinettens

lägre register.

Chamberlain, Houston Stewart,
f. 9. 9. 1855 i Portsmouth, uppfostrad

först i Versailles sedan i London; flytta-

de 1870 öfver till Tyskland, där han
först uppehöll sig i Stettin; i Geneve
bedref han 1878—81 naturvetenskapliga

studier och blef 1881 baccalaureus med
en naturvetenskaplig afhandling; 1885

flyttade han öfver till Dresden, där

konsthistoriska, filosofiska och musika-
liska studier mest sysselsatte honom;
1889 flyttade han öfver till Wien. Ch:s

musikaliska arbeten sträcka sig hufvud-
sakligen öfver 10 år 1888—98; sedan taga

de kulturhistoriska intressena mera ut

sin rätt. Som musikhistorisk författare

har Ch. gjort sig bekant genom följan-

de skrifter: "Das Drama Rich. Wag-
ners" 1892, "Rich. Wagners echte Briefe

an Ferd. Präger" 1894, "Die ersten 20

Jahre der Bayreuther Festspiele" 1896,

"Rich Wagner" 1896. Denna sistnämnda
bok är den förnämsta. Ch:s stil är

utomordentligt underhållande, alltid

klar, och behandlingssättet af ämnet är

i högsta grad tankeväckande med filo-

sofiska och musikaliska spörsmål väfda
in i hvarandra. Ch:s Wagnerbiografi

kan man ej gå förbi, då man vill ha en

inblick i denne mästares andliga utveck-

ling. Detta hindrar dock ej, att verket

är fullt af ensidigheter. Den sedan så

berömde kulturhistorikerns främsta fel

är just, att allt för litet ha tagit hän-

syn till den musikaliska kulturhistorien

eller den musikhistoriska bakgrund,

som Wagner har. — Ch. begynte med 90-

talets slut att öfvergå till den direkta

kulturhistorien och skref sitt berömda
verk "Die Grundlagen des 19. Jahrhun-

derts" 1899—1901, hvars hela anda är en

lofsång öfver den germanska kulturen

med utprägladt hat mot den semitiska

10
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rasen. Ch:s kulturhistoriska rykte har

i någon mån ställt i skuggan hans mu-

sikhistoriska. 1906 trycktes andra uppl.

af Wagners drama, 1907 fjärde upplagan

af Wagnerbiografien, och 1908 andra

uppl. af Wagnerbrefven.

Chambonnieres, Jacques (Cham-

pion de), f. c. 1600, t c. 1670; tillhörde

en berömd organistsläkt, hvars förtjän-

ster om instrumentalmusiken ej voro

ringa; själf blef han förste cembalist

hos Ludvig XIV; såsom lärare åt Coupe-

rin, d'Anglebert och Le Bégues står Ch.

som grundaren af den franska klavecin-

skolan, hvilken vid 1600-talets slut flo-

rerade i Paris; han utgaf själf tvenne

böcker Piéces de clavessin 1670, där den

franska dansstilen är godt represente-

rad; stilen är dock ännu ej utvecklad,

och instrumentets teknik är rätt myc-

ket beroende af den samtida luttekni-

ken.

Champion, se Chambonnieres.
Chancy, S i e u r de, kapellmästare för

k. privatmusiken vid franska hofvet vid

midten af 1600-talet. Af hans verk,

hvilka under 1630- och 40-talet åtnjöto

erkännande af franske musiklärde, för-

varar Finspångsbibl. (nu Norrköping)

första (1640) och andra (1648) delen af

"Les équivoques", en samling uppta-

gande populära franska chansoner.

Chansen (fr.), sång af franskt skaplyn-

ne; liten glad visa; ch:s egentliga hem-

land har alltid varit Frankrike; utan-

för detta land har den ej fått någon

själfständig betydelse; redan under me-

deltiden finna vi flera ch:er af den se-

dan tydligare framträdande typen; den

kan inom diktkonsten följas från Pro-

vence till Nordfrankrike och sedan ge-

nom Ludvig XIV:s regeringsperiod till

1700-talet och revolutionstidsåldern; som
musikalisk form framträder ch. på 1500-

talet som 4-stämmig visa med folkvis-

artad karaktär; under 1600-talet öfver-

går den så småningom i den enstäm-

miga "airen", hvilken form blir den

vanliga under 1700-talet; under 1800-ta-

let är den franska operan rik på visar-

tade ch:er. En öfversikt af de samlings-

band, hvilka innehålla franska ch:er,

ger oss Eitners Quellenlexikon. Uppsala
bibi. äger många af de mest typiska

tryckta ch.-samlingarna från 1500- och

1600-talet.

Chansonette (fr.), liten visa; vis-, va-

riétésångerska.

Chant (fr.), sång; ch. p a s t o r a 1, her-

desång.

Chantant (fr.), melodiskt, sjungande,

sångbart.

Chanter ä livré ouvert (fr.), sjunga

från bladet.

Chanterelle (fr.), e-strängen på fiolen,

högsta strängen på lutan.

Chanteur, Chanteuse (fr.), sån-

gare, sångerska.

Chapeau chinois (fr.), halfmåne.

Chappel & Co. Berömd engelsk piano-

och musikförläggarfirma grundad 1812

af Samuel Ch. (t 1834), J. B. Cramer

och Fr. T. Latour. Sam. Ch:s son W i 1-

1 i a m Ch. (f. 29. 11. 1809, t 20. 8. 1888) öf-

vertog på 1830-talet firman. 1840 stif-

tade denne senare "Musical antiquarian

Society", hvilket sällskap särskildt in-

tresserade sig för den gamla madrigal-

musiken samt utgaf Dowlands sånger

och 1838—40 "Collection of nat. eng.

airs", 1855—59 "Populär music af oiden

time". Förläggarfirman utvecklades vi-

dare af Thomas Patey Ch. (f. 1849,

t 1. 6. 1902). Denne grundade tills. m.

sin broder A r t h u r Ch. (f . 1834, t 2L 12.

1904) de berömda måndags- och lördags-

konserterna.

Charivari, kattmusik.

Charpentier 1. M a r c-A n t o i n e, f.

1634 i Paris, t i mars 1704; elev af Caris-

simi; kapellmästare i S:te Chapelle i

Paris; komponerade först för operan

men vände sig sedan till kyrkomusiken,

där han skref flera betydande arbeten,

däribland en del oratorier, som ännu

med fördel kunna låta höra sig; endast

ett fåtal verk trycktes under hans lifs-

tid; de flesta ligga ännu som manu-
skript, företrädesvis i nationalbibliote-

ket i Paris. En fullständig förteck-

ning af de till vår tid bevarade verken

af honom lämna Eitners och Groves

lexika. Ch. var en gedigen musiker,

hvilken utarbetade sina kompositioner

vida grundligare än sin samtida Lully.

I förmåga att anpassa sig efter publi-

kens smak var han underlägsen sin

mäktige medtäflare, och därför veta vi

i vår tid så mycket om Lully och så li-

tet om Ch. — Fetis omnämner tvenne
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musiker Ch. från 1700-talet. I hvad
släktförhållande dessa stå till den nyss-

nämnde, veta vi ej. — 1800-talet känner

ännu en kompositör Ch., hvilken i våra

dagar vunnit berättigadt erkännande:

2. G u s t a v e C h., f. 25. 6. 1680 i Dieuze

(Elsass-Lothringen), utbildad först i

Lille, sedan i Paris genom Massenet,

Masard och Pessard; 1887 afslutade han
sin utbildning vid därvarande konser-

vatorium, då han vann Rompriset med
kantaten Didon (18S9 uppförd i Briissel);

skref sedan "Impressions d'Italie", folk-

bilder i symfonisk stil. Ett motsvarande
verk är "La vie d'un poéte" 1893; Ch.

kallar detta själf för ett 'symfonidra-

ma". Här förekomma flera folkscener

ur pariserlifvet. Bland de följande ar-

betena må nämnas: "Les fleurs du mal"
1895, "Le couronnement de la Muse" 1898

(uppf. 1898 i Lille) båda för orkester.

Det senare stycket utgör en del af en

"musikroman" "Louises kröning på
Montmartre", hvilken påbörjades redan

1893. Verket inlämnades sedan till op.

comique, hvilken 2. 2. 3900 uppförde det.

Verket rönte ovanlig framgång och har

sedan uppförts öfver hela Europa (i

Stockholm 1903). Texten, som är utar-

betad af Ch. själf, har lika mycket bi-

dragit till verkets framgång som mu-
siken själf. — Ch, har bilfvit kallad den
sceniska musikens Zola, och han har
i hela sin produktion sökt kläda folkets

lif i toner. I ett bref uttrycker han
sina intentioner på följande sätt: "Lin-

drandet af proletäreländet utgör en af

mina ifrigaste omsorger. Konsten är

så lyckliggörande, utöfvar på männi-
skorna en så själsrenande verkan, att

deras beröfvande däraf gränsar till

grymhet, och att man ej kan bjuda nog
af konst åt de hungrande. Ingen pu-

blik, bestode den ock af endast arbetare,

är så ringa och obetydlig, att ej konst-

nären bör af hela sin själ söka tillfreds-

ställa dess konstbehof."

Chasse (fr.), jakt.

Chassé (fr.), glidande danssteg.

Chausson, E r n e s t, f. 1855 i Paris, t
10.6.1899 i Limay; elev af César Franck;
skref företrädesvis instrumentala verk
för orkester och kammarmusik samt tre

sceniska: "Héléne", "La légende de sain-

te Cécile" och "Le roi Arthus"; tre

symfoniska diktningar, en symfoni i B-

dur, ett "poem" för violin och orkester,

några kyrkliga verk, solosånger, en trio

i G-moll, en pianokvartett i A-dur och
några stråkkvartetter.

Chauvet, Charles Alexis, f. 7. 6.

1837 i Marines (Seine-et-Oise), t 28.1.

1871 i Argenton (Orne); framstående
fransk organist; elev af konservatoriet

i Paris (Benoist i orgel); 1869 organist

vid Trinitékyrkan i Paris; skref flera

goda arbeten för orgel och för piano.

Chef d'oeuvre (fr.), mästerstycke.

Chef d'orchestre (fr.), musikdirektör.

Chelard, Hippolyte André Je-
an B a p t i s t e, f. 1. 2. 1789 i Paris, t
12. 2. 1861; elev af Kreutzer, Gossec, Mé-
hul och Cherubini vid konserv, i Paris;

erhöll 1811 Rompriset, och studerade
sedan kyrkomusik under Baini och Zin-

garelli i Rom och dramatik under Pai-

siello och Fioravanti i Neapel; hans
första verk var en komisk opera "La
casa da vendere", uppf. i Neapel 1815;

blef 1816 violinist vid stora operan;

hans opera "Macbeth" uppfördes 1827 å

stora operan; 1828 mottog han kapell-

mästarebefattningen i Miinchen (1829

—30 åter i Paris); i Miinchen gåfvos

"Der Student" och "Mitternacht"; 1831

ledde han Thiiringermusikfesten i Er-

furt; 1832 och 33 var han i London; 1835

uppfördes hans bästa arbete "Die Her-
mannschlacht" i Miinchen; 1836 blef han
teater- och konsertdirektör i Augsburg
och följde 1840 efter Hummel som kapell-

mästare i Weimar; här gåfvos: "Der
Scheibentoni" (1842) och "Der Seeka-

dett" (1844); 1852 afgick han och fick

till efterträdare Liszt; bodde därpå
två år i Paris men återvände sedan till

Weimar. Af hans verk äro de flesta nu
försvunna, endast delar ur Macbeth
förekomma enstaka som konsertnum-
mer. Ch:s stil är hälften fransk och

hälften tysk, och stilen är närmast den
romantiska operan.

Chelleri, F o r t u n a t o, f. c. 1668 i

Parma, t c. 1757 i Kassel; utbildad i

Piacenza af Bazani; 1707 gafs hans
opera "Griselda" därstädes; sedan följ-

de flera operor för andra italienska stä-

der: Cremona 1708, Milano 1711, Ferrara
1713, Venedig 1715, 1716. 1718, 1719, Padua
1720. Ch. kallades sedan till Wiirzburg
som kapellmästare och blef slutligen
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direktör för musiken i Kassel. Här
kvarstannade han till sin död. Landt-

grefven af Hessen-Kassel Fredrik, som

samtidigt var kung i Sverige, tog ho-

nom med till Stockholm, där han kvar-

stannade någon tid; lämnade tämligen

snart Norden för att återtaga befatt-

ningen i Kassel. Fetis förlägger vistel-

sen i Stockholm till 1731. Då Ch. ej

beklädde någon officiell befattning i den

sv. hufvudstaden, kunna vi ej närmare

kontrollera tiden. Eitner utelämnar helt

och hållet hans svenska vistelse. Af
de i Sverige förvarade kompositionerna

af Ch. må nämnas följande ur Uppsala

bibi.: a ouverturer, 1 roudo, 2 partiter,

1 sonate och 1 symfoni.

Cherubini, Maria Luigi Carlo
Z e n o b i o S a 1 v a t o r e, f . 14. 9. 1760 i

Florens, t 15.3.1842 i Paris; elev af sin

fader, sedan af B. o. A. Felici, Bizarri

och Castrucci; 1778 erhöll han till lä-

rare Sarti i Parma och fördes genom
honom närmare in i kyrkomusiken
framför allt de gamla mästarna från

Palestrinas tid; alla hans första kompo-
sitioner tillhöra därför kyrkomusiken;
först 1780 gjorde han ett försök med en
opera "Quinto Fabio" för Alessandria i

Piemont; de följande åren skref han
ytterligare några teaterverk för Livoi--

no. Florens, Venedig och Mantua; 1784

begaf han sig till London och försökte

sin lycka där med tvenne operor, af

hvilka den ena vann bifall (La finta

principessa), den andra misslyckades
(Giulio Sabino); i London innehade han
en kortare tid plats som hofkompo-
nist; 1786 lämnade han England och be-

gaf sig först till Paris sedan till hem-
landet (Ifigenia i Aulis, Turin 1788) för

att till sist 1788 definitivt slå sig ned i

den franska hufvudstaden. Vid denna
tid var striden Gluck—Piccini särskildt

liflig, och hans försök att vinna erkän-
nande med operor syntes därför ej sär-

skildt god; emellertid lyckades han
efter hand att bli erkänd af båda
lägren genom att undvika alla ytter-

ligheter. 1788 skref han Démophon och
slutligen 1791 det verk, som skulle ge
honom det första verkligt stora erkän-
nandet: Lodoiska (18. 7. 1791 uppf. å Fey-
deauteatern); tre år efter följde "Elisa";
denna senare opera rönte visserligen
mindre erkännande offentligt men sat-

tes dock af kännare mycket högt på
grund af dess gedigenhet; 1796 hedrades

Ch. med att bli en af inspektörerna för

det i aug. 1795 grundade konservatoriet

och var jämte Gossec och Méhul lärare

i kontrapunkt; han tillhörde denna un-

dervisningsanstalt ända till dödsåret

och ägnade sig med stort intresse och

samvetsgrannhet åt lärarekallet; bland

de många lärjungar han här utbildat

må blott nämnas sådana män som
Boieldieu, Auber, Halévy och Berton

Nya operor följde snart: 1797 Medea,

som blifvit kallad Ch:s "allvarligaste"

opera, 1799 Emma (tills. m. Boieldieu)

och är 1800 hans odödliga verk Les deux
journée (Vattendragaren), hvars pre-

miär ägde rum 16. 1. 1800 å Feydeautea-

tern. Nya operor uppfördes sedan, alla

för Paris. År 1805 fick han i uppdrag
att skrifva för Kärnthnerthorteatern

och flyttade för ett års tid öfver till den
österrikiska hufvudstaden. Plan hade
här godt tillfälle att studera den tyska

musiken, hvilken under årens lopp blif-

vit honom allt kärare. Han trädde i

vänskaplig förbindelse med Beethoven
och lärde mycket af honom. Beethoven
själf satte Ch:s musik mycket högt, och
han studerade den alltid med nöje. De
två operor, som uppfördes i Wien, Lo-

doiska 1805 och Faniska 1806 mottogos
ej särskildt varmt, hvartill möjligen bi-

drog de tryckta yttre förhållandena.

Napoleon intågade vid denna tid i Wi-
en, och en stor del af den österrikiska

adeln hade flyktat från hufvudstaden.
Ch. fick af sin kejsare i uppdrag att

anföra hofkonserterna i Schönbrunn. I

öfrigt var Napoleon ej Ch. synnerligen
bevågen, och tiden efter 1806, då Ch.

återvände till Paris, blef ej synnerligen
rik på nya verk. Han drog sig en kor-

tare tid tillbaka från hufvudstaden och
musiklifvet samt ägnade sig i stället åt

botaniska studier. Af en viss betydelse
för hans framtida kompositoriska verk-
samhet blef ett kyrkomnsikaliskt verk,

en mässa, för Chimay. Operorna blefvo
sedan färre: 1810 Crescendo, 1813 Les
Abencérages, 1833 Ali Baba. År 1815

vistades Ch. en kortare tid i London och
skref då för fllharmoniska sällskapet
därstädes en ouverture, en symfoni och
en fyrstämmig vårhymn. Efter denna
tid ägnade sig Ch. mera uteslutande åt
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kyrkomusiken, kammarmusiken och or-

kestern. 1816 blef han superintendent

för kungl. kapellet och skref för detta

s. å. C-dursmässan (kortare än de båda
föregående i F- och D-dur, men djupare),

Pater noster för fyrstämmig kör, O sa-

lutaris för 3-st. kör och slutligen det be-

römda Requieni i C-moll för minnes-
festen öfver Ludvig XVI:s död (21. 1.

1817 uppförd). De följande åren bragte

åter mest kyrkliga kompositioner, där-

ibland Iste dies för 4-st. kör, Regina
coeli och motetten Adjutor et suspector.

Jämte dessa vokalkompositioner skref

Ch. de senare åren af sitt lif flera kam-
marmusikverk såsom kvartetterna i

Ess-, C-, D-, E- och F-dur, kvintetten i

E-moll m. fl. De senare åren fr. o. m.
1821, då han blef högste ledare vid kon-

servatoriet, öfverväga de musikpedago-
giska och musikteoretiska intressena,

och han utger denna tid flera läroböc-

ker däribl. 1835: Cours de contrepoint et

de fugue. De sista åren af hans lif

bragtes honom från alla håll af Europa
erkännanden, och de framåtsträfvande
unga konstnärerna kommo från när och
fjärran för att låta pröfva sig af Ch.

och af honom få sina verk bedömda.
Bland de unga kompositörerna, som ej

vågade helt ägna sig åt tonkonsten, förr-

än Ch. fällt sitt omdöme, var Mendels-
sohn.

Ch. är som kompositör föga fransman;
italienare är han endast i unga år; där-

emot kan han räknas som en af den
tyska klassiska skolans värdigaste och
själfständigaste efterföljare. Hans kom-
positoriska bana kan lämpligen indelas
i tre perioder: I. den italienska 1760—91;

II. operatiden 1791—1813 (tiden fr. Lodoi-
ska-Abencérages); III. kyrkliga musik-
verkens och kammarmusikens tid. Un-
der den första perioden utbildar han
den italienska stilen, lär sig skrifva ope-

ror i den erkända melodirika formen;
i den andra griper han allt djupare in i

den nya stilen med Gluck, arierna få ej

samma betydelse, orkesterbehandlingen
blir färgrikare, formen som sådan ener-

girikare och musikaliskt djupare; kö-

rerna få ökad betydelse, och ensemble-
partierna bli det väsentliga i operorna;
i den tredje perioden framträder mera
den gamla stränga vokalstilen och jäm-
te denna den allra nyaste kammarmu-

sikstilen med Haydn-Mozart-Beethoven;
under denna tredje period står Ch. på
höjden af skaparkraft under åren 1816

—21 och vidhåller denna mogenhet på
samma gång som individuella kraft än-
nu in på 1830-talet (kvartetterna i D, E
och F). Mot romantikerna med Men-
delssohn och Chopin är Ch. i det stora

hela välvillig, däremot mindre mot ny-
romantikerna med Berlioz och kan som
gammal klassiker ej gärna lida dessas

öppna gäckeri med de stränga, bundna
musikformerna.

Ch. har som kyrkokompositör lefvat

längre än som operakompositör. Hvad
som bidragit härtill har väl mest berott

därpå, att operornas texter ej äro några
mästerverk. I Sverige har man allt se-

dan 30-talet vördat de andliga verken
och kvartetterna, men af operorna har
endast "Vattendragaren" gått öfver
svensk scen, denna dock ej utan erkän-
nande under förra hälften af 1800-

talet. Premiären ägde rum 2. 12. 1803

å Arsenalsteatern i Stockholm och 2.5. 2.

1805 å k. teatern. Intill 1850 hade den
gifvits 113 gånger. Sedan återupptogs
den 1869 (se härom L. Norman, Mus.
upps. o. kritiker och W. Bauck, Musik
o. Theater) och ännu en gång 1885; dessa
senare båda gånger dock utan nämn-
värdt intresse från publikums sida. Ch.
kallades 1811 till led. af Mus. ak. — Ch.-

litteraturen är ej ringa. Af biografierna

torde den engelska af Edw. Bellasis

1874 vara den bästa; andra äldre äro af
A. Adam 1859, Gamucci 1869, Loménie
1841. Ch. efterlämnade själf en förteck-

ning öfver sina kompositioner, hvilken
1843 trycktes af Bottée de Toulmon. Den-
na har senare kompletterats af Eitner i

hans Quellenlexikon. Värdefulla bidrag
till Ch.-karaktäristiken och bibliografien

lämnar äfven Fetis i Biogr. univ.

Chevalet (fr.), violinstall.

Chevé, E m i 1 e Joseph Maurice, f.

1804 i Douarnenez (Finisterre), f 26. 8.

1864; upptog O. Galins metod rör. ele-

mentarundervisningen i musiken; grun-
dade en skola i Paris, som fick stor till-

slutning; Ch. utbildade vidare en förut

flera gånger försökt metod att med siff-

ror beteckna notintervaller. Som exem-
pel på systemet kan följande notskrift

gälla återgifvande början af engelska
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folksången "God save the King" (se

Groves lex.):

1 12l7.T2l334|3-21 |217l 1-0|

"Chevéska metoden" infördes till Eng-

land genom G. W. Bullen och M. Än-

drade, till Danmark genom G. Mailing.

Äfven till Sverige kom metoden 1879

men slog ej igenom. — Hufvudskriften

i ämnet är Ch:s "Méthode elémentaire

de la musique vocale" 1844 (6:te uppl.

1854). — Se vidare Notskrift.

1. Chevillard, Pierre Alexandre
F r a n Q o i s, f. 15. 1. 1811 i Antverpen,

t 18. 12. 1877 i Paris; framstående violon-

cellist; 1859 lärare vid konserv.; utgaf

en högt aktad celloskola och grundade

1835 "Société des derniers quatuors de

Beethoven", den äldsta i sitt slag. — 2.

C a m i 1 1 e Ch., den föregåendes son, f.

14, 10. 1859, framstående komponist och

dirigent; elev af G. Matthias i piano;

svärson till Lamoureux blef han dennes

efterträdare som dirigent 1897. Ch. är

ordförande i Société francaise de mu-

sique de chambre; erhöll 1903 prix Char-

tier för kammarmusik. De flesta af Ch:s

kompositioner äro för kammarmusik el.

orkester: en pianotrio, en pianokvartett,

en pianokvintett, en stråkkvartett, en

violinsonat, en violoncellsonat, en "Bal-

lade symphonique", en "Fantasie sym-

phonique" m. fl.

Chevrotera, drilla, sjunga med darran-

de röst, bockdrill (af chévre, get).

Chiare, c h i a r a (it.), klart, ljust.

Chiave (it.), nyckel, klav.

Chilesotti, Oscar, f. 12. 7. 1848 i Bas-

sano; studerade först juridik men ägna-

de sig sedan uteslutande åt musiken och

musikhistorisk skriftställarverksamhet.

Ch. är en af Italiens främste kännare

inom lutmusiken och utgaf en mängd
samlingar af äldre lutkompositioner så-

väl som skrifter om lutmästare: "Da un
codice, 'Lautenbuch' del cinquecento"

1890, "Lautenspieler des 16. Jahrhun-

derts" 1891, "Note circa alcuni liutisti

italiani" 1902 m. fl.; utgaf dessutom en

mängd äldre italienska musiktryck

"Biblioteca di raritä musicali" m. fl.

Chinelli, Giovanni Battista;
var på 1630-talet kapellmästare vid dom-
kyrkan i Parma; flera kyrkokompositio-

r«er trycktes af honom, och af dessa fin-

nas tredje boken motetter för 3 och 4

stämmor, 1640, i Västerås' gymnasiibib-

liotek.

Chitarra (it.), guitarr.

Chitarrone (it.), basguitarr, lutartadt

instrument från 1600- och 1700-talen; an-

vändes i och för ackompagnementet (ge-

neralbasen); spelades med plectrum; i

allmänhet med 20 strängar. Se äfven:

T e o r b.

Chladni, Ernst Florens Friedrich, f.

30. 11. 1756 i Wittenbcrg, t 3. 4. 1827 i

Breslau; har blifvit kallpd den moderna

"akustikens fader"; studerade först ju-

ridik och blef dr jur. i Leipzig 1782; öf-

vergick sedan till fysikaliska studier

och genomreste Europa hållande föreläs-

ningar öfver akustiken. Efter honom ha

de figurer, som uppstå, då man stryker

med en fiolstråke mot kanten af en glas-

skifva med sand, blifvit kallade "de

chladniska klangflgurerna". Ch. upp-

fann äfven tvenne nya musikinstrument

eufonen och klavicylindern (stålstafs-

harmonika och glasstafsklavér). Groves

lex. uppräknar 14 akustiska skrifter af

honom tryckta mellan 1787—1827, där-

ibland det grundläggande verket "Die

Akustik", Breitk. & Härtel 1802.

Chopin, Frédéric FranQois, f. 22. 2.

1810 i Zelazowa Wola vid Warschau, t

17. 10. 1849 i Paris; fadern Nicholas Ch.

var fransman, född i Nancy och hade

flyttat öfver till Warschau c. 1787, där

han 1806 ingick äktenskap med polskan

Justine Kryzanowska; fadern hade sin

utkomst som lärare i franska språket;

sonen Frédéric fick en vårdad uppfost-

ran och erhöll till lärare i musik en

böhmare Ad. Zywny jämte direktören

för Warschau konservatorium Joseph

Elsner; redan tidigt ådagalade han stor

musikalisk begåfning och lät höra sig

offentligt 1818, innan han fyllt 9 år;

jämte den regelbundna musikundervis-

ningen erhöll Ch. sin allmänna utbild-

ning vid gymnasiet; 1825 är första året

för en komposition af Ch.: Rondo op. 1;

han kvarstannade vid gymnasiet till

1827 och ägnade sig sedan uteslutande

åt musiken. Ch. skref nu sitt op. 2: Va-

riationerna öfver Mozarts "Gif mig din

hand, Zerlina", ett verk, som längre

fram väckte Schumanns fulla förtjus-

ning. 1828 fick Ch. göra en resa till Ber-

lin, där vid denna tid Zelter, Spontini

och Mendelssohn vistades; Ch. synes ha
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varit för blyg att träda dessa män per-

sonligen nära och åhörde blott några

operor och konserter. Efter en kortare

vistelse hemma, under hvilken han fick

höra Hummel och Paganini, begaf han
sig till Wien, där Haslinger tryckte

hans variationer op. 2, och en konsert

med egna kompositioner väckte stor

uppmärksamhet. Han återvände nu för

sista gången hem men endast för att

taga afsked och sedan bege sig ut i sto-

ra världen. Hans afskedskonserter i

mars 1830 visade, huru mycket hans

landsmän lärt akta honom. När han 1

nov. s. å. lämnade Warschau följdes han
med intresse af hela stadens konstäl-

skande värld; färden gick nu öfver Wien
till Paris. Strax efter afresan rasade

revolutionen i den polska hufvudstaden,

och Ch. följde med varmt deltagande det

betryck hans landsmän sedan fingo lida.

I Paris hade julirevolutionen sopat bort

hvarje politiskt orosmoln, och såväl bor-

gar- som adelsklassen hängaf sig ostördt

åt sina konstnärliga intressen. Ch. upp-

sökte först Kalkbrenner och tog en tid

lektioner i pianospel af honom. Ch. be-

undrade hos sin lärare hans virtuosa

spel och höga tekniska färdighet men
erkände samtidigt, att han för sin kom-
positoriska verksamhet hade intet att

lära af honom. Ch. förvärfvade snart

flera goda vänner, hvilka ej blott med
förståelse och beundran åhörde hans

musik utan äfven hjälpte honom fram
till en tryggad existens i den franska

hufvudstaden. Bland dessa vänner mär-
kas Cherubini, Bellini, Berlioz, Meyer-
beer, Liszt och Baillot. De tvenne för-

sta åren af Pariservistelsen ägnades
mest åt allvarliga tekniska studier, se-

dan uppträdde han äfven offentligt å

konserter. Den första gången var 26. 2.

1832. Mendelssohn, som var bland åhö-

rarna, skref hem, att han "applåderade
triumferande". Intill år 1835 lät Ch. ej

sällan höra sig offentligt, men efter den-

na tid var det endast på smärre sub-

skriberade musikaftnar med ett utvaldt

publikum han någon gång uppträdde.

I öfrigt var det blott den trängre vän-

kretsen, som fick höra honom. Orsaken
härtill är närmast att söka i Ch:s sär-

egna spel, hvilket ej passade för de sto-

ra konsertsalarna. Ch. utförde endast

egna kompositioner, eller också impro-

viserade han. Denna musik spelade han
nu med hufvudvikten lagd på pianissi-

mot och det såagmässiga föredraget. Ju
äldre Ch. blef, dess mer blcf pianissi-

mot hufvudsaken, så att t. o. m. i sa-

longerna musiken knappt kunde höras

mer än i omedelbar närhet af flygeln.

Det rent poetiska föredraget talte ej

störas af något aldrig så litet buller,

Ch. blef snart mycket omtyckt som kom-
positör, och förläggarna erbjödo allt

bättre honorar, så att Ch. jämte musik-

lektionerna däraf kunde vinna sin bärg-

ning. Som lärare i pianospel blef Ch.

mycket eftersökt, och han ägnade sig

som sådan med varmt intresse åt kallet.

Lektionerna voro honom, så länge han
ännu var frisk, en stor glädje, ej en bör-

da. Ch:s vistelse i Paris syntes således

i början vara den lyckligast möjliga;

dock begynte redan 1838 smärre sjuk-

domssymptoner att visa sig. Vid denna
tid gjorde han bekantskap med den be-

kanta författarinnan m:me Dudevant
(George Sand) och företog tillsammans

med henne en färd till Majorca. Ty-

värr blef sommaren ovanligt regnig,

och Ch:s bröstlidande snarare förvär-

rades än förbättrades. De följande åren

fortsatte Ch:s förbindelse med denna
författarinna. För Chopins känsliga

natur blef förhållandet allt pinsammare,

och år 1847 fick allt ett hastigt slut ej

utan brutal natur. Ch. stannade hela

denna tid i Paris och företog endast ett

fåtal kortare resor utomlands. Som-
maren 1835 besökte han Karlsbad, Dres-

den och Leipzig, där han träffade sam-

man med Mendelssohn och Schumann;
året därpå företog han en ny resa till

Dresden och Leipzig, och 1837 såg han
för första gången England. Efter 1847

förvärrades det onda snabbt. Efter fe-

bruarirevolutionen 1848 flydde han tiU

England, där han gaf en del smärre

konserter i London, Manchester, Glas-

gow, Edinburgh. Året efter kom han
tillbaka, men krafterna sjönko och på
hösten afled han.

Ch:s tonsättarverksamhet gäller huf-

vudsakligen pianot. De saker han skrif-

vit för orkester (konserterna för piano

med ork.) låta lika bra om ej bättre på
två pianon. Instrumenteringen har måst
ändras för att klinga väl. Detsamma
gäller violoncellsonaten op. 65, där
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violoncellstämman måst förändras. Pia-

nokompositiouerna däremot klinga be-

undransvärdt fylligt ä instrumentet, och

Ch. förstår att ända till det yttersta ut-

nyttja alla dess resurser. Ch. är som ton-

sättare för piano en af alla tiders främ-

ste. Liszt har varit mycket påverkad af

Ch:s stil men ej lyckats bibehålla den

klassiska nobless den polske mästaren

alltid har. Ch:s hela skrifsätt är eanta-

bileformen. Schumann använder uttryc-

ket "sjunga Ch. vid piano", och Ch. säger

själf ungefär detsamma. Som lärare läm-

nar Ch. själf åt sina elever följande råd:

"Allt skall läsas eantabile, t. o. m. mina

passager; allt måste bringas att sjunga,

basen, mellanpartierna, öfverstämman."

Ch. blir ändock aldrig ensidig, stilen

urartar aldrig till sång utan ord, me-

lodi med tunt underlagdt ackompagne-

ment. Tvärtom verka kompositionerna

ofta nästan polyfont fylliga. Till det

melodiska kommer sedan en skarpt mar-

kerad rytm ofta af rent polskt kynne.

Ch. har ofta spelats med tempo rubato,

och man tror sig göra honom full rätt-

visa genom att vid alla mera passione-

radt höjda ställen öka tempot. Här-

emot varnar Ch. själf. Vid undervisnin-

gen hade Ch. alltid en metronom ä in-

strumentet och ger följande anvisning:

"Den sjungande handen må gärna af-

vika från det exakta tidsmåttet, men den
ackompagnerande handen måste hålla

tempo." I full konsekvens härmed for-

drar Ch., att pianospelaren bör öfva

ensemblespel för att lära att under-

ordna sig. Som lärare lät Ch. eleverna

öfva Clementi, Cramer och Moscheles
jämte egna etyder. För de mera försig-

komna voro Bachs fugor lämpliga att

inlära. För att sedan lära att "sjunga"
lät han dem spela Field. Arpeggio, där
sådant ej direkt var föreskrifvet, hatade
han. Legatospel sökte han så mycket
som möjligt att utbilda.

De kompositionsformer, inom hvilka
Ch. gifvit sitt bästa, äro danserna: polo-

näser, mazurkor, valser; därtill komma
sedan de större formerna: konserten,
balladen, scherzot och fantasien. Smärre
former äro sedan återigen nocturnerna,
preludierna och etyderna. Danserna äro
mestadels polska. Polonäsen var sedan
1700-talet en älskad konstform, välbe-
kant i Europa och ofta använd ej minst

af operakompositörerna. Ch. bragte så-

ledes här ej någon ny, förut obekant,

konstform åt den europeiska musiken,

men väl återförde han den till en spe-

cifikt polsk-nationell form, något som
polonäsen under det sista århundradet

knappast haft. Valserna voro af en me-

ra internationell karaktär, populära som
de då nyss blifvit genom Wienerstadens

kompositörer. Ch. skref sina valser un-

gefär samtidigt med Straussarna i

Wien. Olikheten i karaktär mellan

dessa två är slående, fastän konstfor-

men är densamma: Strauss' med esprit

och lif, lekande sprittande rytmer skrif-

na för dans och lockande till dans. Cho-

pins med salongsmässig elegans, för-

finad känslighet, ädelt veka melodier,

som låta allt försvinna i stämning och

kontemplation. Mazurkorna blefvo på
30-talet allt vanligare, och dansen spred

sig från Polen öfver hela Europa, där

den på 40-talet hörde till danssalonger-

nas hufvuddanser. Ch:s mazurkor äro

i allmänhet kort hållna, enkla och utan

några tekniska svårigheter. De verka
mera som små folkliga dansstycken.

Hela sin förmåga som kompositör för

pianot med utnyttjandet af dess alla

klangresurser ådagalägger han i konser-

terna, balladerna, scherzorna och fanta-

sierna. Ett af mästerverken i klangverk-

ningar på samma gång som mästerlig

genomarbetning af motiven är B-molls-

scherzot. I nocturnerna; där Ch. blifvit

påverkad af engelsmannen Field, fram-
träder mera det svärmiska nästan sjuk-

ligt veka draget. I sonatformen är Ch.

mindre lycklig.

De under Ch:s lifstid offentliggjorda

verken omfatta op. 1—65; efter hans död
utgåfvos sedan op. 66—73, hvarjämte en
del utan opustal trycktes (marzurkor,
valser, polonäser, en fuga, en nocturne).

Slutligen utgafs en samling polska sån-

ger vid piano, hvilka dock ej visa Ch.

från den bästa sidan; sannolikt äro ej

alla komponerade af honom. Af sam-
lade upplagor är måhända Klindworth-
editionen den bästa. Peters- och Litolff-

upplagorna bygga delvis på denna och
få därför anses som goda. Den fullstän-

digaste är Breitkopf & Härtel-upplagan,
som upptager alla verken äfven de utan
opustal och för andra instrument. — Af
Chopinbiografier är Niecks engelska af
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1888 (2 bd) den tillförlitligaste, därnäst

den polska af M. Karasowski (1877).

Liszts (först tryckt i Gazette musicale

1851—52, i bokform 1879) är intressant, ej

minst därför att den är skrifven af en

man, som stått Ch. mycket nära och i

mångt och mycket upptagit Ch:s eget

spelsätt och fört det vidare. Icke dess

mindre är den tämligen ensidig, och ej

alltid historiskt exakt. En god och öf-

versiktlig mindre biografi skref H.

Leichtentritt 1905 i samlingen "Beriihm-

te Musiker". Litterärt intresse har Ge-

orge Sands: "Un hiver ä Mojorque"
såsom skildrande första tiden af deras

bekantskap; den senare tiden behand-

las i "Histoire de ma vie" och "Lu-

crezia Floriani". Ch. är sedan 1850-

talet ofta spelad i Sverige. Ryktet om
honom nådde Norden jämförelsevis sent.

Ännu 1844 kan Stockholms Musiktidning
(29.3.) skrifva: "Det är endast två eller

tre år, som denne tonsättare varit ens

till namnet känd i Sverige. Xär Will-

mers, och efter honom vår utmärkte
pianist, löjtnant Löwegren härstädes i

enskilda kretsar började göra Ch:s

smärre kompositioner bekanta, var det

för de allra flesta en alldeles ny musik,
en musik, hvilken man åhörde med
nästan samma slags förvåningens in-

tresse, som det, hvarmed man skulle

lyssna till en sällsam indiansk sång,

en turkisk soldatvisa eller någonting
dylikt." Dock anar man hans kom-
mande storhet, i det att det tillägges:

"Ch. skall äga en framtid. Det är min-
dre troligt, att komponisten Liszt, kom-
ponisten Thalberg, komponisten Döhler
m. fl. skola hafva att påräkna det-

samma."
Chor, coro, choeur, kör.

Choragus (lat.), körledare.

Choral, cantus firmus, plain-
chant; se Koral.
Chorda characteristica, ledton.

Chordirektor, direktör för en opera-

kör.

Chordometer, strängmätare; ett in-

strument, med hvilket man kan mäta
strängarnas styrka.

Choreografi (gr.), dansskrift; grafisk

framställning af dansrörelser; först an-
vänd af Arbeau, som kallade den "or-

chésografi". Namnet Ch. infördes af

Lefeuillet och Beauchamps.

Chorley, Henry Fothergill, f. 15.12.

1808 i Blockley Hurst (Lancashire), t
16.2.1872; engelsk musikkritiker; skref

hufvudsakligen i tidskriften AthenfEum.
Ch. var högt ansedd på sin tid och
ägde också en mycket god omdömesför-
måga om än något ensidig; jämte sin

musikaliska författarverksamhet utöf-

vade han äfven en litterär som novellist

och librettoförfattare. Af hans musi-
kaliska skrifter kunna nämnas: Modern
german music 1854, Handel-Studies 1859,

National music of the world (utg. efter

hans död 1880). Ch. tog en nitisk del i

de försök, som man på 1840-talet från

engelsk håll gjorde att få Jenny Lind
att sjunga i London. Han var en varm
beundrare af hennes sång.

Choron, Alexandre Etienne, f.

21. 10. 1772 i Caen, t i Paris 29. 6. 1834;

grundlig musikteoretiker; till största de-

len autodidakt; redan 1804 offentliggjor-

de Ch. ett stort lärdt verk i musikteori:

"Principes d'accompagnement des écoles

d'Italie"; 1810 begynte han tillsammans
med Fayolle utgifvandet af ett musik-
lexikon: "Dictionnaire des musiciéns";

året därpå blef han korresponderande
ledamot af Institut de France; 1812 kal-

lades han till "directeur de la musique
des fetes publiques", en plats, som han
bibehöll till Napoleons fall; hvarken
som dirigent eller som kompositör var
han dock framstående, under det att

hans pedagogiska talent var synnerligen
god; 1816 blef han i stället direktör för

"Académie royale de musique" men fick

redan året därpå afgå; i stället grunda-
de han en egen skola "Institution ro-

yale de musique classique et religieuse",

hvilken snart framgångsrikt konkur-
rerade med konservatoriet; efter 1830

års revolution gick anstalten tillbaka

och kunde efter Ch:s fyra år senare
inträffade död ej längre hålla sig uppe.

Ch:s hufvudarbete, som blef ofullän-

dadt, är "Introduction å Tétude générale
et raisonnée de la musique". Ch. var
den förste i Frankrike, som arbetade
för de gamla mästarna från renässan-

sen; först genom honom fick man i Pa-
ris höra Palestrina. Äfven ifrade han
för bekantgörandet af Händels och
Bachs verk i Paris. Ch:s stora förtjänst

är att ha förberedt musikvetenskapens
allvarligare studium i Frankrike. På
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den grund han byggde, fortsatte sedan

Fetis. — Bland Ch:s lärjungar må näm-

nas: G. Duprez, Scudo, Clara Novello,

Eosine Stojz.

Chor-ton, orgelton, fordom orgelstäm-

ningen, en ton högre än kammartonen,

de öfriga instrumenternas ton.

Chouquet, Adolphe Gustav e, f.

16. 4. 1819 i Havre, t 30. 1. 1886 i Paris;

musikskriftställare; var 1840—1856 mu-

siklärare i New York; skref sedan mu-

sikrecensioner i flera franska tidskrifter

och blef 1871 föreståndare för instru-

mentalmuseet i konservatoriet; 1873 ut-

gaf han sitt viktigaste arbete: "Histoire

de la musique dramatique en France".

Två år senare författade han en katalog

öfver museet.

Christensen. 1. Alfred Ferdinand, f.

6. 11. 1856 i Randers; elev af J. D. Bon-

desen i Köpenhamn; reste 1877 till Eng-

land; 1880—83 studerade han vid Kgl.

Hochschule f. Musik i Berlin; återvände

sedan till England, där han slog sig ned

i Leeds och 1886 öppnade ett konserva-

torium; skref flera verk för piano och

violin, pianotrior, sånger, kantaterna

"The discontented maidens" för damkor
och "Kenilworth" för soli, kör o. ork.

samt en opera "Belphegor".

2. Ove C, f. 18. 8. 1856 i Köpenhamn;
pianist och violinist; elev af Neupert
och Köpenhamns konservatorium (1876

—77), där Tofte var hans lärare i violin-

spel; reste 1877 till Petersburg, där han
blef kejserlig kammarmusiker först å

violin sedan å piano; lämnade 1887 den
ryska hufvudstaden och återvände till

Köpenhamn, där han gjorde sig bemärkt
vid talrika konserter. Ch. har haft stort

anseende som lärare.

Christian!, Emil, f. 6.10. 1851 i Bjer-

regrav vid Randers; 1870—72 elev af Kö-
penhamns konserv.; har varit dirigent

först i Leipzig, sedan i Hannover, Wis-
mar (musiklärare), Hamburg, New York;
å den sistnämnda platsen var han ka-

pellmästare vid ett teatersällskap och
reste med detta öfver hela landet; 1892

i Boston med ett engelskt teatersäll-

skap; skref och arrangerade en mängd
teatermusik, dessutom sånger och pia-

nostycken.

Christophersen, Harald Edward,
f. 11. 2. 1838 i Odense; dansk operasån-
gare (tenor); uppträdde 1864 på Alham-

brateatern i Köpenhamn och var 1864—

65 engagerad vid kasinoteatern; utbil-

dade sig vidare för H. Rung och C, Hel-

sted; 1865 anställd vid k. teatern. Bland

de mänga roller han här innehaft må
särskildt nämnas: Leopold i "Judinnan",

George Brown i "Hvita frun", Johan i

"Johan af Paris", Max i "Friskytten",

Conrad i "Heiling", David i "Mästersån-

garna", Rose i "Ungdom o. Galenskap",

Smugglaren i "Carmen", Engelsmannen

i "Fra Diavolo", Munken i "Häxan" m.

fl. _ ch:s hustru, Ernesta Ch., f. S i-

m o n s e n, har gjort sig fördelaktigt

känd som konsertsångerska.

Chroma (gr.), försättningstecken; chr.

d i e s i s, halfton; chr. duplex, dubbel-

kors.

Chromameter, instrument att stämma
piano.

Chronometer, taktmätare; metronom.

Chrotta, stråkinstrument, på 1700-talet

speladt af allmogen i Wales, fordom

utbredt öfver hela Europa och äfven

förekommande hos Asiens kulturfolk,

men då i en mera primitiv form. I se-

nare tid har instrumentets gestalt blif-

vit rätt mycket påverkad af violinen.

Strängarnas antal är vanligen 6 (stämda

i oktav och kvart). Instrumentets namn
förekommer först nämndt 609. Att döma
af de talrika afbildningarna från 1000-

talet synes chr. då ha varit ett synner-

ligen omtyckt instrument, speladt af så-

väl hög som låg.

Chrysander, Friedrich, f . 8. 7. 1826

i Liibtheen i Mecklenburg, t i Bergedorf

3. 9. 1901; studerade först vid Rostocks

universitet (fll. dr 1852), vistades någon

tid i England och lefde sedan i Berge-

dorf nära Hamburg; Ch:s förnämsta för-

tjänst är den goda upplagan af Händels

samlade kompositioner (1859—94), en

upplaga som blifvit satt som ett mön-
ster för andra liknande samlingar; dess-

utom skref Ch. en synnerligen god
Händelbiografl {I, 1858, II, 1860, IIL 1867;

ofulländad); ehuru Chr. var en grundlig

musikhistoriker med vidsträckta kun-

skaper, kan han ej frikännas för en viss

ensidighet i sin Händeluppfattning;
Handel är för honom den sista, utöfver

hvilken utvecklingen ej kan gå. I följd

af denna uppfattning fördjupar sig Chr.

gärna i den äldre tiden och behandlar
med förståelse 1600-talets musik, men

I
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den efter-Händelska tiden endast där

den kan låta belysa sig af den store

mästaren; Bach sätter Chr. högt men
vill gärna låta honom stå i skuggan för

den andre samtida store. Chr:s namn
är fästadt vid flera framstående musik-

historiska publikationer, af hvilka fram-

för allt böra nämnas: Jahrbiicher fiir

mus. Wissenschaft 1863, 1867, Allgem.

mus. Zeitung 1868—82, Vierteljahrschrift

f. Musikwissenschaft 1885—95, Denkmä-
ler d. Tonkunst m. fl. Af hans egna upp-

satser märkas jämte smärre Handel-
studier en del om musiktrycket, Ham-
burgs äldre opera, Corelli, Carissimi

m. fl. Slutligen må ej förglömmas Chr:s

storartade arbete för populariserandet af

Handel genom arrangerandet af konser-

ter m. m. För den nya musikhistoriska

forskningen har Chr. varit af mycket
stor betydelse.

Chwatal, 1. Franz X a v e r, f. 19. 6.

1808 i Rumburg i Böhmen, t 24. 6. 1879

i Soolbad, Elmen; var sedan 1832 piano-

lärare i Merseburg; bekant som frukt-

bar pianokomponist. — 2. .T o s e p h Ch.,

f. 12. 1. 1811, den föreg:s broder, fram-
stående orgelbyggare; grundare af en
berömd orgelfirma "Ch. und Sohn" i Mer-
seburg.

Chybinsky, A d o 1 f, f. 29. 3. 1880, polsk

musikhistoriker; elev af Sandberger,
Thuille; 1902—03 gymnasielärare i Kra-
kau; af hans skrifter, hvilka hufvudsak-
ligen gälla polsk musik, må nämnas:
Polska musiken under 1400- och 1500-ta-

len (polsk, Krakau 1908), samling af-

handlingar belysande polska musikhi-
storien m. fl., Polnische Musik u. Musik-
kultur d. 16. Jahrh. (Sammelb. d. IMG
1912) m. fl.

Chör, se Kör.
Ciaconna, se Chaconne.
Cimarosa, D o m e n i co, f. 17. 12. 1749 i

Aversa (Neapel), t H. 1. 1801 i Venedig;
1761 elev vid konserv, i Loreto (Sacchini,

Piccinni lärare); 1772 rönte han i Nea-
pel mycket erkännande för sin opera
"Le stravaganze del conte"; de följande

åren gåfvos sedan en mängd operor af

honom dels i Italien dels i Tyskland; un-
der 1780-talet var han mycket berömd
såväl norr som söder om Alperna, och
hans operor täflade i omtyckthet med
Paesiellos. Af de på sin tid mera be-

kanta operorna må nämnas: L'Italiana

in Londra 1779, Il pittore Parigini 1781,

Il convito di pietra 1781, Artaserse 1784,

Giannina e Bernardone 1785, L'Impresa-

rio in angustie 1786. De flesta af dessa

gåfvos i Wien, Dresden, Paris och Lon-
don samt flerstädes i Italien. 1787 begaf

sig C. till Petersburg, där han blef myc-
ket firad och erbjöds en mycket god an-

ställning men likväl på grund af klima-

tet ej kunde stanna; han kom sedan till

Wien, där han af konung Leopold II ut-

nämndes till hofkapellmästare; då ko-

nungen kort därefter afled, fick han
afgå till förmån för sin företrädare;

i Wien komponerade han 1792 sitt be-

römdaste verk: Il matrimonio segreto;

år 1793 återvände han till Neapel; på
grund af den enorma framgång sist-

nämnda opera hade, följde nu en mängd
nya operor, hvilka dock ej kunde mäta
sig med det berömda verket i god-

het (L'Armaute disperato 1795, Gli orazii

e curiazii 1794, Penelope 1795, Semira-

mide 1799 m. fl.). Revolutionen ryckte

honom med in i oroligheterna 1799, och

då franska armén ryckte in i staden

Neapel, fängslades han och dömdes till

döden; visserligen benådades han kort

därefter, men fängelsetiden hade brutit

hans hälsa, och på väg till Petersburg
afled han. En mängd operor hade han
hunnit att skriva (Eitner uppräknar 66,

däraf en ofulländad); dessutom känner
man mässor, oratorier, kantater m. m.
C:s stil är äkta italiensk med lättflytande

melodi, enkelhet och klarhet i uppbygg-
ningen. Någon nämnvärd entusiasm för

hans operor synes man ej ha hyst i Sve-

rige. Endast ett fåtal gåfvos på kgl.

operan. Munkbroteatern m. fl. Den be-

römdaste, "Det hemliga äktenskapet",

uppfördes 11 gånger å Arsenalsteatern
1800—1803 och återupptogs å hufvudsta-

dens scen först 1851, då den under fyra

år gafs 12 ggr, hvarefter den nedlades.

Operan "Giannina e Bernardone" var den
första af honom, som hördes i Sverige,

redan 1786 gafs stycket å Drottningholm
och förnyades å Bollhuset året därpå;

1796 upptog Muukbroteatern operan.

"Italienskan i London", som uppfördes

å sistnämnda teater 1795—97, och "L'im-

pressario" ("Teaterdirektören") å Arse-

nalsteatern 1799—1810 (k. operan 1819).

Cineinnati. En medelpunkt för musik-
festerna i Förenta Staterna. Musikfester
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ha ägt rum hvart annat eller hvart tred-

je år alltsedan 1873. Stiftare och ledare

har Theodore Thomas, först boende i

New York, sedan i Chicago, varit. Såväl

äldre orkester- och körverk (af Bach,

Handel, Gluck, Haydn m. fl.) som nyare

komponisters verk (af Dvorak, Brahms,

Bruckner, Grieg, Franck m. fl.) ha upp-

förts. En jätteorgel pryder festsalen. Kö-

ren utgjorde 1880: 600, 1890: 400 personer.

Orkestern hämtas numera från Chicago.

Cinelli, pukor; ofta betecknadt m.

piatti; egentl. de små cymbalerna i

Janitscharmusik.

Ciss (fr. ut diése, eng. c. sharp), c en

half ton förhöjd; enharmonisk förväx-

ling med dess.

Ciss-dur (fr. ut diése majeur, eng. c

sharp major), tonart med 7 jj med paral-

lelltonarten aiss moll. Tonarten är

mindre vanlig och ersattes i regeln med
dess-dur.

Ciss-moU (fr. ut diése mineur, eng. c.

sharp minor), molltonart med 4 i; paral-

leltonart till E-dur.

Cister, cistre, sistre, cithern,
ci t h o r n (ej att förväxla med cittra),

instrument med hals och flat botten,

stående midt emellan lutan och guitar-

ren; ett särskildt under 1600-talet om-
tyckt instrument; spelades som cittran

med plectrum; är numera endast spelad

i Spanien; oftast 6 dubbelsträngar; äldre

stämning: g d' h' g' d" e"; yngre en-

gelsk stämning: c' e' g' c" e" g". P a n-

dora (bandora), penorcon m. fl.

instrument äro blott underafdelningar
under c.

Cithara, cittra, luta.

Cittra (cither, zither t.), ej att förväx-
la med cister; ett stränginstrument utan
hals med flat botten, besläktad med
hummel och kantele; spelas med plec-

trum; har 5 melodisträngar och ofta
ända till 37 ackompagnementsträngar;
stämningen af melodisträngarna är van-
ligen e", a', d', g, c eller lika med fiolen

med ostrukna c tillagdt (wienerstäm-
ning) ; ack.-strängarna däremot äro stäm-
da i kvarter och kvinter (ess', b, f, c, g,
d etc). Man särskiljer i allmänhet tre
former diskan t-c, k o n s e r t-c, a 1 1-

c; af dessa är den förstnämnda minst
och den sistnämnda störst. En särform
är stråk-c. (i motsats till de andra,
slagcittrorna, som "slås med plectrum")

som har 4 melodisträngar, stämda som
violinen, spelad antingen med stråke el.

genom knäppning. — C. har i Sydtysk-

land och Österrike blifvit ett mycket
omtyckt folkinstrument, hvilket sedan i

sin tur återupptagits af de bildade klas-

serna, där intresset blifvit så stort, att

särskilda föreningar bildats ("Verband

deutscher Zithervereine", Miinchen se-

dan 1877). Af komponister för c. kunna
nämnas J. Petzmayer, M. Albert, H.

Thauer. I Sverige ha bl. a. D. M. Blom-

quist och Ivar Koch gjort sig kända
som goda c.-spelare.

C-klav: diskantklav på nedre linjen;

altklav på mellersta, tenorklav på fjär-

de linjen; mezzosopranklav ä andra lin-

jen; c-klav motsats till f-klav, baskla-

ven på tredje linjen. C.-kl. numera säl-

lan förekommande; i dess ställe brukas

g-klav å andra linjen.

C. 1. = col legno.

Clairon (fr.), trumpet; fordom ett sär-

skildt slag af trumpet med spetsigare

ton och högre gående; därför ofta me-
lodiförande.

Clapisson, A n t o i n e Louis, f. 15. 9.

1808 i Neapel, t i Paris 19.3.1866; före-

trädesvis bekant genom sin präktiga in-

strumentalsamling, hvilken 1861 inköp-

tes af konserv, i Paris, och där blef för-

sta uppslaget till det nu så betydande
instrumeutalmuseet; Cl. var skicklig

violinist och omtyckt kompositör af

lustspel, hvilka hufvudsakligen under
1840- och 50-talen gjorde lycka i den
franska hufvudstaden (La Figurante
1838, La Symphonie 1839, Le Code noir

1842, La statue équestre 1850, Margot
1857, Madame Grégoire 1861 m. fl.).

Claque, en företrädesvis i Paris före-

kommande institution, som har till upp-
gift att klappa vid teaterföreställningar,

konserter m. m.
Clar. = Clarinetto.

Clarin (fr.), c 1 a r i n o, trumpet. — En
4-fots trumpetstämma i orgeln (oktav-
trumpet, clairon, clarion).
Clarinette, clarinetto, se Klari-

nett.
Clark, Rod. Frederick S c o t s o n, f. 16.

11.1840 i London, t därst. 5.7.1883; fram-
stående engelsk orgelspelare; grundade
1865 College of music i London; skref äf-

ven en del kompositioner för sitt instru-

ment.

I
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Clarke-W h i t f e 1 d, John, f. 13. 12.

1770 i Gloucester, t 22.2.1836 i Holmer
(Hereford); organist i Dublin, sedan i

Cambridge och Hereford; utgaf 1805—22

fyra band "Cathedral-music" med egna
kompositioner, dessutom en samling af

andra samtida kompositörers verk;

skref dessutom ett oratorium, glees, pia-

nokompositioner m. m.

Claro= clarino.

Claudius, Carl, f. 1. 5. 1855 i Köpen-
hamn; fabrikör; en längre tid bosatt i

Malmö; nu i Köpenhamn; medlem af

flera museistyrelser, däribland musik-
historiska museet i Köpenhamn och
Stockholm. C. var en af stiftarna af

detta senare och har äfven sedan dess

varit en af dess mest nitiske främjare.

C. tog äfven initiativet till den svenska
afdelningen af Intern, musiksällskapet,

hvars ordförande han sedan varit. Han
är ägare af en stor musikinstrument-
samling (öfver 400 nummer) och är en

god kännare å detta område; äger äfven

ett värdefullt musikbibliotek; skref:

"Die schwed. Nyckelharpa". (Kongr.

Wien 1906). — Öfver instrumentalsamlin-

gen finnes särskild tryckt katalog.

Clauss-S zarvady, Wilhelmine,
f. 13. 12. 1834; pianist; utbildad af

Proksch-institutet i Prag; gjorde sin

första konsertturné 1849—50 (Leipzig,

Dresden m. fl. städer); i Paris intres-

serade sig Berlioz för henne; blef gynn-
samt bedömd i franska hufvudstaden
och företog sedan med allt mera växan-
de framgång konsertturnéer genom Eu-
ropa; gift 1857 med författaren Fried-

rich Szarvady (t 1882) och uppträdde
sedan mera sällan offentligt; till hennes
repertoire hörde företrädesvis Scarlatti,

Bach och Beethoven; jämfördes ofta

med Clara Schumann.
Clausula, klausul, slutsats, tonslut.

Clavé, José Anselm o, f. 21.4.1824

i Barcelona, f febr. 1874; bekant som
grundare af manskvartettsällskap i Spa-
nien efter franskt mönster; ledde sån-

garfester 1860, 64 i födelsestaden; kom-
ponerade flera särskildt i hemlandet
populära kvartetter och solosånger.

Clavecin (fr.), klaver.

Clavicembalo, clavicymbalum,
se Piano.
Clavichordium, se Piano.
Clavicymbalum, se Piano.

Clavicytherium, se Piano.
Clavis (lat.), klav, tangent.

Clé, clef (fr.), nyckel, klav; c. de fa,

f-klav, basklav; c. de sol, a-klav; c.

d'ut, c-klav.

Clemens non papa, Jacob, t c. 1557;

mycket bekant kyrkokompositör från
1500-talet, hvars arbeten trycktes, af-

skrefvos och uppfördes öfverallt i Euro-
pa på sin tid, ej minst i Sverige. De
voro lätta att utföra och tämligen klara
i tematiken och lämpade sig därför för

skolor. Trots det stora rykte han åt-

njöt, vet man intet säkert om honom;
han synes ha varit anställd som mu-
siker i Antverpen; måhända stod han
någon tid i kejserlig tjänst. Uppsala
bibliotek äger 1.—8. boken af hans Can-
tiones saecrae (1551—61); i handskrift fin-

nas kompositioner af honom i de flesta

äldre svenska gymnasiebiblioteken.

Clément. 1. Charles Francois, f.

1720 i Provence, pianolärare i Paris;

skref ett par på sin tid mj^cket anlitade

böcker om klavérspel (1758) och general-

bas (1762) samt en del pianostycken med
violin. — 2. F e 1 i X Cl., f. 13. 1. 1822 i

Paris, t därst. 22. 1. 1885; kapellmästare
vid Sorbonnes; musikhistorisk förfat-

tare; skref hufvudsakligen om den me-
deltida musiken och kyrkomusiken; sär-

skildt bekanta äro: Dictionnaire lyrique
ou Histoire des operas 1869—81 (tills,

m. P. Larousse), Histoire de la musique
1885, Méthode d'orgue, d'harmonie et

d'accompagnement 1874, Les musiciens
celebres depuis le XVI. siécle 1868.

Clementi, M u z i o, f. i Rom 24. 1. 1752,

t 10. 3. 1832 å Evesham (Warwickshire);
elev af Carpani och Santarelli; en en-

gelsman, P. Beckford, tog honom sedan
med till London och bekostade hans vi-

dare utbildning; 1777—80 var han cem-
balist vid italienska operan i London;
1781 begynte han sina resor som kla-

vérvirtuos och kom under dessa bl. a.

till Paris, Strassburg, Miinchen och
Wien; i sistnämnda stad sammanträf-
fade han med Mozart, hvilken synes ha
utöfvat ett varaktigt inflytande på hans
spelsätt; förut hade han mera lagt an
på det rent tekniskt briljanta, nu be-

gynte han mera vårda sig om ett ut-

trycksfullt spel; Cl. var särskildt fram-
stående i snabba ters- och oktavpassa-

ger och utvecklade pianovirtuositeten i
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riktning åt större fulltonighet. 1782

återvände han till London och stannade

där utan att företaga några större re-

sor (Paris 1785 den enda) ända till 1802.

Under denna tid var han sysselsatt som
konsertgifvare, lärare, musikhandlare

och pianofabrikant. Bland hans elever

märkas J. B. Cramer och J. Field. Den-

ne senare åtföljde C. på hans resa 1802

till Petersburg. Från Ryssland gick

färden till Tyskland och Italien. Först

1810 återvände han till London, nu all-

mänt erkänd som en af samtidens allra

främste klavérvirtuoser. Under den

långa mellantiden å kontinenten 1802

—

1810 utbildade C. i Tyskland flera nya

elever, däribland Kalkbrenner, Mosche-

les, L. Berger, A. Klengel m. fl. Äfven
Meyerbeer var en kortare tid hans lär-

junge. Cl. drog sig efter 1810 tillbaka

från det offentliga lifvet och ägnade sig

i stället åt komposition. Mest berömd
blef han genom sina sonater (60 för

klaver), hvilka alla äro omsorgsfullt

utarbetade och behandla sonatformen

på ett mönstergillt sätt. Som studie-

verk framstår dessutom hans "Gradus
ad Parnassum" 1817, ännu ej helt och

hållet undanskymdt af nyare verk.

Jämte klavérverk skref han äfven sym-
fonier, hvilka utfördes i London under
stort bifall. C:s största förtjänst lig-

ger inom det klavértekniska området,
där han förvärfvat sig ett välförtjänst

namn såsom en af de bästa från öfver-

gångstiden mellan Mozart och Beetho-
ven. C. ägde en stor finansiell begåf-
ning och förstod att leda de många
musikaliska företag, han satt i gång i

den engelska hufvudstaden, så att de
alla gingo med betydande vinst. Han
dog som en tämligen förmögen man. —
C. blef 1814 medlem af Mus. akad. i

Stockholm.

Cleve, Halvdan, f . 5. 10. 1879 i

Kongsberg; son till organisten Andr.
Joh. Jul. C; utbildade sig först i Kri-
stiania 1895—98, sedan i Berlin intill

1904 (Raif och Scharwenka); å en kon-
sert, som 1902 gafs i Singakademien,
uppfördes af honom 4 pianokonserter:
B-dur op. 3, B-moll op. 6, Ess-dur op.

9, A-moll op. 12; känd som framstående
pianovirtuos; har förutom ofvannämn-
da 4 konserter skrifvit 26 pianokomposi-
tioner, sånger med orkester m. m. — C.

är sedan 1902 gift med pianisten Berit
Winderen (f. 1878).

C-moll (fr. ut mineur, eng. c. minor),

molltonart med 3 i?; parallelltonart till

Ess-dur.

Coalottino, se Concertino.
Coda, afslutning; slutsats, vanligen

förekommande i sonatens första sats

och där ofta utan särskildt anmärkt
början direkt anslutande sig till det

egentliga stycket; i andante- eller scher-

zosatsen förekommer c. mera som själf-

ständig sats, sedan första delen åter-

tagits. Äfven i canonformen förekom-

mer ofta c. för att afsluta stycket. —
De mest storartade c.-satserna möta vi

hos Beethoven. Här är c. ofta bredt

anlagd och besitter ej sällan en mäktig
stegring, som ger åt hela stycket en

präktig slutverkan af grandiositet.

Coenen. 1. Johannes Meinar-
dus, f. 28. 1. 1824 i Haag, f 9. 1. 1899 i

Amsterdam; 1851 dirigent vid Van Lier-

teatern i Amsterdam; 1865—96 ledare af

konserterna i Palais voor Volksvlyt;

komponerade en mängd orkesterverk (2

symfonier, ouverturer m. m.), festkan-

tater, kammarmusik, musik till holländ-

ska dramer, balettmusik och en opera

(Bertha en Siegfried).

2. F r a n z C, f. 26. 12. 1826 i Rotter-

dam, t 24. 1. 1904 i Leyden (ej släkt med
den föreg.); framstående violinvirtuos;

elev af Molique och Vieuxtemps; före-

tog en mängd konsertresor i gamla och
nya världen; komponerade äfven (sym-

foni, kantat, kvartetter, körverk).

Cogli, se C o r.

Coi, se C o r.

Col' el. coir (it.); sammansättning mel-
lan con (med) och artikeln il eller la:

col, coir, colla cogli, congli,
c. a r c o, med stråken (efter föregående
pizzicato); c. b as so med basen; c.

1 e g n o, med träet (fiolstråkens staf ej

tagel) ; c. o 1 1 a v a, oktaven öfver eller

under.

Coleridge-Taylor, Samuel, f. 15. 9.

1875 i London; elev af R. College of Mu-
sic 1890; 1898 violinlärare vid samma
skola och dirigent för en stråkorkester;

har alltsedan 1892 gjort sig känd genom
en mängd kompositioner, hvilka upp-
förts med stort bifall i England och å
kontinenten. Bland dessa må nämnas:
en nonett 1894, symfoni i A-moll 1896,
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en kvintett och en stråkkvartett 1897,

en stråkkvartett, afrikanska romanser,

körverket "Hiawathas bröllopsfest" (m.

ork.) 1898, en ork.-ballad i A-moll 1898,

oratoriet "The atonement" 1903 m. fl.

Coir, se Col'.

Colla (se coF, c o U'), med; c. d e-

s t r a, med högra handen; c. parte föl-

jande i likhet med hufvudstämman; c.

punta deir are o, med stråkspetsen;

c. sinistra, med vänstra handen,

Collard, berömd pianofabrik i Lon-

don, grundad 1767 (Longman & Brode-

rip), 1798 öfvertagen af M. Clementi,

hvilken upptog F. W. C. till kompanjon.

Charles Lykey C. (t 9. 12. 1891)

öfvertog sedan firman.

Collecte, kollekt.

Collection (fr.), collezione (it.), sam-

ling.

Collegium musicum, musiksällskap un-

der 1600- och 1700-talen; föregångare till

de moderna konsertsällskapen; ofta var

det dilettanter, hvilka slöto sig samman
och öfverenskommo att å vissa bestäm-

da tider odla musik af ett visst be-

stämdt slag (kammarmusik, körmusik).

I Sverige omtalas namnet först 1726 i

Uppsala i samband med Erik Burman;
huruvida detta sällskap haft någon
nämnvärd betydelse för musiken i sta-

den är oss ej bekant. De flesta c. m.

ha förekommit i Tyskland, ej sällan i

universitetsstäder.

CoUera, con, med vrede.

CoUin, Lars Gustaf, f. 24. 2. 1772 i

Stockholm, t därst. 6.2.1826; grosshand-

lare; på sin tid en mycket bekant vis-

sångare, hvilken särskildt i sällskapet

Par Bricole gjorde sig känd och om-
tyckt; omnämnes där fr. o. m. 1799 som
"riddare-cantor och organist" ofta i

samband med så betydande sångare som
Karsten och Du Puy. Beskow prisar

honom som en af "tidens lyckligaste

sångare". Såsom dilettant lät han min-

dre ofta höra sig å stora konserter, där-

emot ej sällan å halfoffentliga musik-

aftnar, men synes ej där ha gjort sam-
ma lycka som i de slutna familjekret-

sarna. I Geijers och M. Silfverstolpes

bref omtalas han ofta men slog ej an

på dessa mera djupt anlagda musika-
liska naturer.

Colonne, É d o u a r d, f. 23. 7. 1838 i

Bordeaux; elev af konserv, i Paris (A.

Thomas i komposition); grundade 1873

"Concert national" (sedermera "Con-

certs du Chätelet). C. gjorde sig genom
dessa högeligen förtjänt om den fran-

ska musiken (Berliozuppföranden); 1892

blef han förste kapellmästare vid stora

operan; är en af Frankrikes främste di-

rigenter.

Coloratur, fioritura, figurverk, me-
lodisk utsmyckning i konstsång, sär-

skilda passager, roulader.

Columbus, Jonas Sven o, f. i dec.

1586 i Munktorp, Västmanl., t 27.8.1863;

12 år gammal började han sina studier

vid Västerås' skola och fortsatte dem
i Trondhjem, där han stannade i 3 år;

härifrån kom han till Köpenhamns uni-

versitet, där hans studier plötsligt af-

brötos genom kriget 1611; vid Uppsala
universitet inskrefs han 1613 och stu-

derade där intill 1617 företrädesvis filo-

sofi, grekiska, poesi och musik; blef

sistnämnda år fil. dr.; 1618 kallades han
till lektor i grekiska vid Västerås' skola.

Året därpå finna vi honom verksam för

höjandet af musiken vid skolan. För-

sedd med medel af konsistoriet fick han
fara utrikes, till Tyskland, dels för att

studera musikundervisningen vid där-

varande skolor och akademier dels för

att uppköpa musikalier och musikin-

strument. Sedan han väl återkommit till

Västerås, tog han en nitisk del i musik-
undervisningen vid skolan, så att Vä-
sterås kom att bli vida berömdt för sin

rika musikodling. De musikinstrument
han inköpte voro dels fioler, dels trä-

och bleckblåsinstrument såsom sinka,

tenor- och basbasuner. Äfven musik-
biblioteket blef tillökt med så många
böcker, att man från Uppsala universi-

tet ofta lånte från Västerås, hvad som
fattades i eget bibliotek. 1625 kallades

C. till professor i Uppsala, och vi känna,

att han här tog lika nitisk del i musi-

kens förkofran. 1630 blef han kyrko-

herde i Husby, Dalarne, där han kvar-

stannade till sin död. Den kulturhi-

storiska insats i svenska musiklifvet C.

gjorde, kan ej anses ringa, äfven om vi

ej äga några musikafhandlingar eller

kompositioner i behåll af honom. Flera

lefnadsteckningar finnas från 1600-talet

och alla nämna honom i främsta rum-
met som musiker. — Litt: N. Eudbeckius,

Kristi, likpredikan utöfver . . . M. Jonse
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Swenonis Columbo ... 13 sept. 1663,

Stlilm 1668; Stiernman, Bibi. sviogothica,

Sthlin 1731 s. 410—12; T. Norlind, Sv.

Musikhist.; T. Norlind, Musiken i Vä-

sterås under 1600-talet (Kult o. Konst

1907).

Combarieu, Jules Leon Jean, f.

3.2.1859; musikförfattare; elev af Spitta

i Berlin; professor vid Lycée grand i

Paris; af skrifter må nämnas: Les rap-

ports de la musique et de la poésie, 1893;

Études de philosophie musicale; Essai

sur la eritique musicale au XIX""**

siécle, 1897; Le probléme de Torigine des

neumes 1897; La musique d'apré3 Spen-

cer m. fl.

Come prima, come sopra (it.), som
förut, i förra tempot.

Comes (lat.), beledsagare; i fugan be-

tecknar c. upprepningen af temat i an-

nan stämma och på annat tonsteg.

Comettant, Jean Pierre Oscar, f.

18. 4. 1849 i Bordeaux, t 24. 1. 1898 i Monti-

villiers vid Havre; skriftställare och mu-
sikkritiker; elev af konserv, i Paris

1839, elev af Elwart och Carafa intill

1843; vistades i Amerika 1852—55; gjorde

sig först bekant genom en del smärre

saker för piano och violin samt sånger

och körer. Af hans skrifter äro flera

icke af musikalisk natur. Af de musi-

kaliska må nämnas: Musique et musi-

ciens 1862, La musique, les musicieus et

les instruments de musique 1869, Les mu-
siciens, les philosophes et les gaités de

la musique en chiffres 1870, skref dess-

utom en mängd musikkritiska uppsatser

i tidningar och tidskrifter.

Comique (fr.), komisk.

Commer, Franz, f. 23. 1. 1813 i Köln,

t 17. 8. 1887 i Berlin; elev af Joseph o.

Bernhard Klein samt Leibl; organist vid

Karmeliterkyrkan i födelsestaden 1828;

begaf sig 1832 till Berlin, och blef där
elev af Rungenhagen, A. W. Bach och
A. B. Marx; bibliotekarie vid k. bibi.,

körledare vid katolska kyrkan St. Hed-
vig i Berlin 1846; medlem af Akad. d.

Kiinste 1845; grundade tills. m. Th. Kul-
lak "Tonkiinstlerverein" i Berlin; var
äfven en af stiftarna af "Gesellschaft f.

Musikforschung" 1868. Som kompositör
är C. mindre betydande (musik till Ari-
stophanes' Grodorna och Sophocles' Elec-
tra jämte en del sånger och danser samt
kyrkokörer); däremot har han förvärf-

vat sig stort anseende genom sina för

sin tid ypperliga upplagor af äldre kyr-

komusik. De berömdaste af dessa äro:

Collectio operum mvisicorum Batavorum.

sa?culi XVI (12 vol.); Musica sacra XVI,
XVII SEeculorum (26 vol.); Collection de

compositions pour Torgue des XVI,
XVII, XVIII siécles (6 vol.); Cantica

sacra . . . aus den XVI—XVIII Jahrh.

(2 vol.).

Commosso (it.), upprörd.

Comodo, comodamente (it.), be-

kvämt, makligt; a suo c, efter behag.

Comparation, jämförelse.

Compere, L o y s e t, betydande kontra-

punktist från slutet af 1400-talet; t 16.

8. 1518 som kanonicus och kansler vid

domkyrkan i St. Quentin. Petrucci tryck-

te en del 3—5-stämmiga motetter och

chausons af honom. I andra tryck före-

komma äfven motetter och mässor.

Compiacemento (it.), glädtigt.

Compiacente, compiacevole (it.),

angenämt.
Con, med.-C. abbandono, hängifvet;

c. af fett o, uttrycksfullt; c. a f f 11 z i-

o n e, sorgset; c. a g i 1 i t ä, lätt rörligt;

c. a g i t a z i o n e, oroligt; c. a 11 e-

g r e z z a, muntert ; c. alterezza,
stolt; c. a m a r e z z a, bittert; c. amo-
r e, varmt, med förkärlek; c. a n i m a,

själfullt; c. boeca chiusa, brum-
mande, med brumstämma; c. brio, lif-

ligt, med stormande känsla; c. colore,
varmt; c. c o 1 1 e r a, vredgadt; c. d e 1 i-

c a t e z z a, finkänsligt; c. devozione,
andäktigt; c. diligenza, omsorgsfullt;

c. discrazione, med urskiljning; c.

dolcezza, vekt; c. d u o 1 o, c. d o 1 o-

r e, sorgset; c. elevazione, med upp-
höjd känsla; c. e n e r g i a, kraftigt; c.

espressione, uttrycksfullt; c. f e r-

m e z z a, fast; c. fierezza, vildt; c.

f o r z a, med styrka; c. f rett a, skynd-
samt; c. f u o c o, eldigt; c. g a r b o, ele-

gant; c. grandezza, värdigt; c. grå-
vita, allvarligt, c. g r a z i a, behagligt;

c. g u s t o, smakfullt; c. i m p e t o, stor-

mande; c. leggierezza, ledigt; c.

mano destra, c. mano sinistra,
med höger, vänster hand; c. morbi-
de z z a, smäktande; c. m o t o, rörligt;

c. passion e, med passion; c. r a b b i a,

vildt; c. sentiment o, känsligt; c.

s m a n i a, lidelsefullt; c. solennit ä,

högtidligt; c. s o r d i n o, med sordin.
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dämpadt; c. spirito, med ajida och
kraft; c. tenerezza, ömt; c. tri-

8 1 e z z a, sorgset; c. u n dito, med ett

finger; c. variazione, med variatio-

ner; c. vehemenza, våldsamt; c. v i-

gore, med liflighet och styrka; c. v i-

V a c i t å, lifligt.

Conc.= concerto.

Concento (it.), samklang.
Concentus, körsång; inom medeltids-

kyrkan beteckning för den melodiska
delen i motsats till den entoniga recita-

tionen: accentus; c. blef sedan en fack-

term för samklingande musik, speciellt

den flerstämmiga i enklang, kvint

(kvart), oktav.

Concert, concerto (it.), se Konsert.
Concertando (it.); brukas än om en

melodiförande sekunderande stämma, än
om ett mindre, konsertartadt stycke.

Concertante (it.), konserterande; en-

samt föredragande; liufvudstämman.
Concertino, en liten konsert; samman-

fattningen af de tre soloinstrumenten i

-en concerto grosso.
Concerto da camera, kammarkon-

sert; c. da chiesa, kyrkokonsert; se

Konsert. C. gros so stycken i sonat-

form delad i två el. flera soloinstrument
•och ackompagnerande stråkorkester el.

äfven stor orkester; då vid dessa stycken
soloinstrumenten voro hufvudsaken, öf-

vergick benämningen å dessa instrument
<ripien-stämmorna).

Concertpalaeet i Köpenhamn, Bredga-
de; inköptes 1884 af ett sällskap för att

inredas till konsert- och festlokaler. I

de provisoriskt färdiga lokalerna afhölls

den första stora nordiska musikfesten i

juni 1888. Det fanns då plats till en kör
på 600, orkester på 100 personer och 2,000

åhörare; d. 2. 11. 1889 invigdes huset
med en större konsert. Det rymde då
bl. a. två konsertsalar, en stor med plats

till c. 1,500 åhörare och en mindre till c.

500 åhörare. Flera andra lokaler (ej till

musik) finnas i samma byggnad. C. ut-

gör ännu den danska hufvudstadens
främsta konsertbyggnad.

Concert spirituel (fr.), andlig konsert;
en beteckning för de af A. D. Philidor
1725 i Paris stiftade konserterna med fö-

reträdesvis allvarlig musik (äfven
världslig), hvilka gåfvos å större hög-
tidsdagar, då offentliga förlustelser ej

fingo äga rum; 1791 indrogos dessa kon-

serter, men återupptogos 1805; begrän-
sades sedan till påskveckan. — Litt.:

Constant Pierre, Le Concert spirituel,

1725—1790, Paris 1900. — Se vidare: Kon-
sert.
Concitato (it.), upprörd.

Concone, Giuseppe, f. i Turin 1810,

t därst. 1. 6. 1861; lärare i piano och
sång; känd företrädesvis genom sina
sångvokaliser (50 selfeggier för medel-
röst, 15 för sopran, 25 för mezzosopran,
40 för bas el. baryton). C. uppehöll sig

e. 10 år i Paris intill franska revolutio-

nen 1848, då han återvände till fäderne-
staden. C. åtnjöt stort anseende som lä-

rare.

Conradi, 1. Johann Georg, kapell-

mästare i Gettingen i Bajern under se-

nare delen af 1600-talet; skref flera ope-
ror: för Hamburg "Ariane", "Diogenes",
"Numa Pompilius" 1691; "Karl d. grosse"
o. "Jerusalem" 1692; "Sigismund", "Gen-
sericus" o. "Pygmalion" 1693.

2. A u g u s t C, f. i Berlin 27. 6. 1821;

t därst. 26. 5. 1873; studerade harmoni o.

komp. för Kungenhagen; 1843 organist
vid Invalidenhaus, 1849 kapellmästare i

Stettin, sedan i Berlin, Diisseldorf, Köln
och från 1856 åter i Berlin vid åtskilliga

teatrar; 1847 uppfördes hans första opera
"Kiibezahl" i Berlin; 1855 spelades ope-

ran "Musa der letzte Maurenfiirst";
skref dessutom fem symfonier, ouvertu-
rer, kammarmusik, danser och solosån-

ger. I Stockholm uppfördes af honom
1863 "Die Welt des Schwindels, öder Uber
Land u. Meer" ("Öfver land o. haf); ett

annat i svenska hufvudstaden gifvet

stycke är "En vänskapstjänst".

3. J o h a n G o 1 1 f r i e d C, f. 1820 i

Tönsberg, t i Kristiania 1890; studerade
först medicin; efter aflagd farmaceutisk
examen öfvergick han helt till musiken;
skref 1848 till text af H. Wergeland en
liten tillfällighetskantat, som uppfördes
i Vor Freisers Kirke; 1848 begynte han
en resa i landsorten för att väcka mu-
sikandan och fortsatte därmed i fem år,

under hvilken tid han besökte städerna
Dröbak, Möss, Tönsberg, Skien, Pors-

grund och Kongsberg, där sångförenin-
gar och delvis äfven ork.-föreningar stif-

tades; 1853—54 anställd som musikdirek-
tör för den då upprättade "Norske tea-

ter"; reste 1855 på offentligt stipendium
till Tyskland, där han studerade under

11
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två år i Leipzig; dirigerade sedan i Kri-

stiania Abonnementskonserternas musik-

uppföranden 1857—59 och var sedan verk-

sam som musiklärare. Skref musik till

dramat "Gudbrandsdölerne" och smärre

nnmmer i andra dramatiska verk, ett par

häften sånger med piano, flera fyrstäm-

miga manskvartetter; författade dess-

utom en norsk musikhistoria: "Kortfat-

tet hist. Oversigt över Musikens Udvik-

ling og nuvEerende Ståndpunkt i Norge",

Kna 1878. — Litt. själfbiogr. i nyssnämn-

da bok.

Conservatoire, se Konservator i-

u m och Akademi.
Consolo, Ernesto, f. i London 1866

af italienska föräldrar; elev af Sgam-
bati, Keinecke och A. Kubinstein; debu-

terade som pianist i London 1903; har se-

dan företagit konsertresor öfver Europa
och vunnit högt erkännande för sitt

goda spel; 1905 besökte han Stockholm;

vistas i Schweiz (Lugano), då han ej är

å konsertresor.

Conti, Francesco Bartolomeo,
f. 20. 1. 1681 i Florens, f 20. 7. 1732 i Wien;
dugande teorbist och på sin tid omtyckt
operakompositör; teorbist i Wien 1701;

hofkompositör 1713; af hans operor till-

höra de flesta op. comique: Don Chi-

sciotte in Sierra Morena 1719, Clotilde

1706 m. fl. Eitner nämner ej mindre än
16 stora operor, 13 serenader ("Festi tea-

trali") och 9 oratorier af honom.
Contractus, se Hermannus Con-

tra c t u s.

Contredanse, c o u n t r y-d a n c e, c o n-

tretanz, se Kontradans.
Convei'sio (lat.), ömvändning.

Cooke, 1. B e n j a m i n, f. 1734 i Lon-
don, t 14. 9. 1793; 1762 organist vid West-
minster Abbey i London; 1775 dr. mus. i

Cambridge, 1778 äfven i Oxford; berömd
kompositör af glees, canons och catches;
var medarbetare i Hawkins' musikhi-
storia.

2. T h o m a s S i m p s on C, f. 1782 i

Dublin, t 26. 2. 1848 i London; dirigent
vid Drury Lane, Covent Garden, Filhar-
moniska sällskapet och sedan 1846 för
"Concerts of ancient music"; uppträdde
äfven som sångare; skref operor, ope-
retter, glees, catches m. m.
Coperto (it.), betäckt; vid pukslående

betyder c. att pukorna genom en öfver-

täckt duk skola dämpas (timpani sor-

dini).

Copula, koppel; under medeltiden en
beteckning för ett särskildt slag af fler-

stämmig sats; äfven brukadt om en
ligatur.

Copyright (eng.), förlagsrätt.

Coquard, Arthur, f. i Paris 26. 5.

1846; studerade juridik och musik; blef

1870 dr jur.; elev af C. Franck i kompo-
sition; 1870 sekreterare hos en medlem
af senaten; fortsatte dock sina musik-
studier; 1876 komponerade han för bary-
ton och orkester balladen "Le chant des
Epées"; sedan lyriskt-dramatiska scener
för sång och ork. såsom "Cassandre",
"Hero et Léandre" (1881), "Christophe
Colomb"; Ossiansymfoni, körer till Ra-
cines Esther m. m.; för scenen skref han
bl. a. "L'Épée du roi" 1884, "Le Mari
d'un jour" 1886, "La Jacquerie" 1895,

"Jahel" 1902; författade dessutom musik-
kritiska artiklar i Le Monde och en bio-

grafisk skiss öfver C. Franck.
Cor (fr.), horn; c. de chasse, valdt-

horn; c. a n g 1 a i s, engelskt horn.
Cor.= corno.

Cora och Alonzo, opera i 3 akter
af G. G. Adlerbeth, byggd på Marmon-
tels "Ineas, ou la Déstruction de Tem-
pire du Pérou", musik af Naumann,
hvars otvifvelaktigt bästa verk operan
är; skrefs för kgl. operahusets i Stock-
holm invigning och uppfördes för första
gången d. 30.9.1782; -gafs intill 1832 42
ggr; pr. k. t. Kphn 30. 1. 1788. Musiken
var jämte den till tyska öfversatta tex-
ten tryckt året innan. — Litt.: Briefe
iiber Musikwesen, besonders Cora in
Halle, Quedlinburg 1781. — Ämnet be-
handlades i opera äfven sedan af Méhul
(Alonzo et Cora, Paris 1791), P. v. Win-
ter (Cora und Alonzo, Miinchen 1795),

Weigl (baletten: Alonzo und Cora, Wien
1795) m. fl.

Corda, sträng; s o p r a u n a c, på en
sträng; sulle mezza c, på halfva (på
midten af) strängen.
Corde (fr.), sträng; c. å jour, c. vi-

de, öppna, tomma strängen vid fiolspel;
c. f a u s s e, falsk, oren sträng.
Corder, F r e d er i c k, f . 26. 1. 1852 i

London; elev af R. acad. och F. Hiller i

Köln; 1890 lärare vid R. acad.; höll där
musikhistoriska föredrag särskildt öfver
Wagner och hans tid; medarbetare i
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Groves musiklexikon; skref en stor

mängd operor, operetter, kantat o. de-

klamatorier med orkester m. m. En
fullständig förteckning af hans större

verk finnes i Groves lexikon.

Corelli, Are ange lo, f. 12. (13.) 2.

1656 i Fusignano, t 10. 1. 1713 i Rom;
violinist; om hans lif är föga bekant;

studerade kontrapunkt för M. Simo-

nelli och violin för G. B. Bassani; om-

talas 1672 i Paris och sedan i flera tyska

städer (Miinchen, Hannover m. fl.); 168.5

var han i Rom, då han såsom musik-

direktör hos drottning Kristina af Sve-

rige ledde musiken vid en större fest.

Han var vid denna tid kardinal Otto-

bonis gunstling och kvarstannade i den-

nes hus till sin död; 1689 och 90 synes

han någon tid ha varit i Modena; han
efterlämnade en stor förmögenhet. C:s

kompositioner voro på sin tid mycket
kända och utkommo i många upplagor

(se Eitner). De flesta utgöras af sonater

för 2 violiner och violoncell (el. cem-

balo). 12 sonater op. 1 trycktes 1683; 12

sonater op. 2 1685; 12 sonater op. 3 1689;

12 sonater op. 4 1694, 12 sonater op. 5

1700. Jämte dessa sonater skref han
flera concerti grossi och anses som den

egentlige skaparen af denna stilart.

Nyupplagor utgåfvo Joachim och Chry-

sander. C. är ej virtuos i modern me-
ning med svindlande teknik utan en od-

lare af den fylliga tonen med ädelt

föredrag. Som sådan står han som ska-

pare af det nyare violinspelet.

Cornamusa (it.), cornemuse (fr.),

säckpipa.

Cornelius. 1. P e t e r, f. 24. 12. 1824 i

Mainz, t 26.10.1874 därst.; släkting (ku-

sins son) till den berömde målaren; kom-
positör och diktare; begynte som skåde-

spelare, men då han ej hade framgång
å denna bana, valde han musiken i stäl-

let; 1845—50 var han elev af Dehn i Ber-

lin i kontrapunkt; den stränga stilen

tilltalade honom ej, och han begaf sig

därför i stället till Weimar, där han
kom att tillhöra Liszts krets 1852—58; C.

verkade där dels som författare af mu-
sikkritiska artiklar i Wagner-Liszts an-

da i "Neue Zeitschrift f. Musik" dels

som öfversättare af texter (Berlioz' mu-
sik) dels slutligen genom egna kompo-
sitioner; skref text och musik till den
komiska operan "Der Barbier von Bag-

dad", hvilken Liszt 1858 uppförde i Wei-
mar; genom Liszts fiender motarbetad,

föll verket igenom, och C. lämnade nu
Weimar för att i stället bege sig till

Wagner i Wien; 1865 kallades han till

Miinchen, där han blef lärare i harmo-
ni och retorik vid k. musikskolan. S. å.

uppfördes hans stora opera "Cid" i Wei-
mar. En påbörjad opera "Gunlöd" full-

bordades af C. Hoffbauer och Ed. Las-

sen samt uppfördes först 1891 i Wei-
mar (1892 i Strassburg). De flesta fram-

gångar C:s verk vunnit ha ägt rum ef-

ter 1874. Barberaren återupptogs 1885 i

Miinchen (i ny instrumentering) och

gjorde då lycka. 1905 firades en stor-

artad C.-fest i Weimar med bl. a. "Bar-

beraren" och "Cid". Breitkopf & Här-

tel utger sedan 1905 en fullständig upp-

laga af hans kompositioner. C. har blif-

vit känd och högt skattad framför allt

genom sina romanser och körer, af hvil-

ka må nämnas: Liedercyclus op. 3, du-

etter f. sopran o. baryton op. 6, Wei-
naehtslieder op. 8, Trauerchöre (f. mans-
röster) op. 9; efter hans död utgåfvos hans
"Brautlieder (skrifna 1867 för hustrun).

C. är en fin diktarmusiker med ädel

känsla och en ovanlig renhet i stilen;

de första sångerna äro mycket kort håll-

na och så enkla, att de i första ögon-

blicket verka något tomma. De senare

sångerna äro mera komplicerade och in-

tressera därför i högre grad. Såväl ope-

rorna som sångerna bära en afgjordt

själfständig karaktär, och C. är hvar-

ken Liszt- eller Wagnerefterbildare;

originalitet är utmärkande för dem alla.

Som diktare är C. samme fine lyriker

som i romanserna (ett urval utgaf Istel

i Eeclam-samlingen).

2. P e t e r C, f. 4. L 1865 på Lerbjerg-

gaard vid Fredensborg; dansk opera-

sångare (tenor); studerade först mejeri-

handtering sedan sång först hos Nyrup
och Rosenfeld i Köpenhamn sedan i Pa-

ris och Berlin samt debuterade 1892 å

k. teatern i Köpenhamn som Toreado-

ren i Carmen; hade gästspel i Bayreuth
1906 och i Covent Garden, London, 1907

—1912 (hvarje år); till Stockholm kom
han 1908; af hans roller må nämnas:
Don Juan, Siegfried, Lohengrin, Sam-
son i "Samson o. Dalila", Erik Glipping

i "Drot o. Marsk", Siegmund i "Valky-

rian", Pedro i "Dalen", Walter i "Mä-
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stersångarne", Tannhäuser, Tristan. C.

är hedersledamot af flera sällskap och

medstiftare i Rich. Wagnerföreningen i

Kphu.
Cornet (fr.), sinka, posthorn, en orgel-

stämma, som klingar liksom sinkan. C.

å p i s t o n s (fr.), litet ventilhorn.

Cornetto, se Kornett.
Cornevilles klockor (Les cloches

de Cornevillc), operett af R. Planquette

till text af Clairville o. Gabet; upplefde

sin första representation 19. 4. 1877 å Fo-

lies dramatiqnes" i Paris; d. 18. 10. 1886

kunde den redan fira sin 1000:de före-

ställning i den franska hufvudstaden;

sv. öfvers. C. G. Michal; pr. Mindre t.

Sthlm 3. 9. 1878, Göteb. 17. 12. s. å.. Nya

t. Sthlm 22. 4. 85 och Vasat. 25. 9. 93.

Corno (it.), horn, valdthorn, c. b a s-

setto, bassetthorn; c. di caccia,
valdthorn; c. i n g 1 e s e, engelskt horn.

Coro (it.), kör.

Corona (lat.), fermat; tecken till hvila.

Corpus (lat.), stränginstruments reso-

nansbotten.

Correnta, se Courante.
Correpetitor (lat.), corrépétiteur

(fr.), den som instuderar sångpartiet med
solisterna eller körerna.

Corsi, J a c o p o, t c. 1604; florentinsk

adelsman; hos C. sammankommo de för

operan intresserade såsom Galilei, Perl,

Caccini m. fl. Rinuccini diktade Dafne,

och C. var den förste, som försåg några
sånger med melodier; Jac. Peri fortsatte

arbetet och samlade alla till ett helt.

Jämte Bardi torde C. varit den förnäm-

ste främjaren af första operan.

Cortzen, Carl Johannes Otto, f. 18. 8.

1828 i Köpenhamn; elev af Weyse, C.

Helsted; spelade vid 17 års ålder Hum-
mels A-mollkonsert å en konsert å k.

teatern; företog sedan en mängd kon-

sertresor, hvaraf en del tills, med violon-

cellisten Kellermann, hufvudsakligen in-

om Skandinavien; slog sig 1863 ned i

Odense, där han blef stiftsorganist vid

St. Knuts kyrka; skref en del pianosaker
(Trois piéces mélodiques m. fl.).

Corvinus, se R a v n.

Cossmann, Bernhard, f. 17. 5. 1822 i

Dessau; framstående violoncellist; efter

förstudier i Dessau och Dresden erhöll

han plats i St. operans orkester i Paris
1840 och året därefter i London; 1847 kal-

lades han till Leipzig, där han under

Mendelssohn spelade i Gewandhausor-

kestern; 1850 kom han till Weimar un-

der Liszt; 1866—70 var han lärare vid

konserv, i Moskwa; bodde sedan 1870—78

i Baden-Baden; var därefter lärare vid

Hochs konserv, i Frankf. a. M. C. var

en virtuos af första rang som solospelare

men var ej mindre framstående som
ensemblespelare; komponerade en del

smärre stycken för sitt instrument.

Costa, Michael Andrew Agnus
f. 4. 2. 1808 i Neapel, t i Brighton 29. 4.

1884; dirigent och operakompositör; elev

af Zingarelli; kom 1829 till England; se-

dan 1830 var han anställd som dirigent i

London och skref en del operor; öfvertog

1846 ledandeskapet af Filh. sällskapet

(_1854) och 1848 för Sacred Harmonic
Society; ledde fr. o. m. 1849 musikfester-

na i Birmingham och fr. o. m. 1857 Han-
del-Festivals; 1871 operadirektör och ka-

pellmästare vid Covent Garden; skref

jämte några operor två oratorier (Eli

1855, Naaman 1867).

Cotillon, dans; ursprungligen en dans

af branle-karaktär från Ludvig XIV:s
tid; sedan kadrilj och under 1800-talet

rask vals el. polka.

Cotögni, Antonio, f. 1831 i Rom; har

i hemlandet kallats "barytonisternas ko-

nung"; utbildad vid S. Michéle hospizets

sångskola; debuterade 26. 12. 1852 ä Meta-

stasioteatern i Rom såsom Béleore i

"Kärleksdrycken"; sjöng sedan i Nizza

som Fadern i "Linda" och gjorde där-

efter lyckade turnéer till Spanien, Por-

tugal, Paris, Wien, England, Finland,

Polen och Ryssland; stannade till sist i

Petersburg, där han 1895—99 var sång-

lärare vid konservatoriet; öfvergick se-

dan som lärare till Roms musikaliska
akademi. Bland hans roller må nämnas:
Nelusko i "Afrikanskan", Pösa i "Don
Carlos", titelrollerna i "Don Juan" och

"Hamlet". — Litt.: biogr. i Sv. Musikt.
2. 9. 191L

Coulé (fr.), bundet föredrag.

Coup d'archet (fr.), stråkdrag.

Coupé (fr.), staccato.

Couperin. Berömd fransk musikerfa-
milj. Eitner nämner 8 musiker med
detta namn från tiden 1630—1790. Den
berömdaste är F r a n c o i s C, son till

Charles C. (t 1669 i Paris), som var
organist i St. Gervais. Fr. C. föddes 10.

11. 1668 i Paris, t 1733 därst.; 1693 orga-
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nist vid kgl. privatkapellet i Versailles;

kort därefter blef han organist vid St.

Gervais-kyrkan; 1705 namnes han såsom
organist vid kgl. kapellet. C. åtnjöt stort

anseende som organist men ännu större

som cembalist. Hans kompositioner för

clavecin äro mycket högt skattade och

utkommo i en mängd upplagor. Fyra
böcker "Pieces de Clavecin" äro de mest
kända och oftast omtyckta (ny uppl. af

Brahms i Chrysanders Denkmäler). C.

skapade ej någon ny stil utan upptog
sina företrädares clavecin- och lutstil,

hvilken allt sedan midten af 1600-talet

utmärkt sig för en mängd sirater och

drillar. C. skrifver ej i ren fransk suit-

form, och danserna äro mindre rytmiskt

hållna samt visa en öfvergång till ka-

raktärsstycken.

Couplet (fr.), strof; en liten sång i ett

sångspel.

Courante (fr.), corrente, coran-
ta courente (it.) ; dans i ^A takt; kan
påvisas alltsedan andra hälften af 1500-

talet; blir moddans med 1600-talets bör-

jan och ställes då tillsammans med gail-

larden och branlen; c. blir med 1620-talet

den fina och nobla hofdansen, ej så lång-

sam och gravitetisk som branlen men ej

heller så uppsluppet glädtig som gaillar-

den. Mot slutet af 1600-talet blir den allt

mera gravitetisk, på samma gång den
förlorar i popularitet (ersattes som mod-
dans af menuetten) ; i stället öfvergår den
till en rent musikalisk konstform lämp-
lig till tema med variationer; i suite-

formen placeras den mellan allemanden
o. sarabanden. Bach o. hans samtida be-

handlar c. endast som konstform, ej som
dans. Med 1740-talet är den i det när-

maste försvunnen så väl från danssalar

som kompositionshäften. — Litt.: T Nor-

lind, Stud, i sv, fklore s. 362 ff. m. fl. st,

Courländer, Bernhard, f . 2. 1. 1815 i

Köpenhamn; elev af Conrad Liiders i

pianospel; konserterade f. f. ggn å k. t.

i Kphn 6. 5. 1832; med offentligt under-

stöd utbildade han sig vidare i utlandet

(A, Schmitt i Frankf. a. M.); var efter

sin hemkomst 1836 en omtyckt konsert-

spelare; han företog på 40-talet konsert-

resor med Prume och Kellermann; 1842

blef han kammarmusiker och hade redan
gjort sig känd genom flera pianokompo-
sitioner (Cinq morceux op, 5, Salons-

danser, Mazurkor, Nocturner och tran-

skriptioner); då han 1846 flyttade öfver

till Amerika; här blef han efter flera

konsertresor (danska öarna i Västindien,

Trinidad, Venezuela) lärare vid Peabody-
konservatoriet i Baltimore.

Couronne (fr.), fermat.

Coussemaker, Charles Edmond
Henri d e, f. 19. 4. 1805 i Bailleul, t 10.

1. 1876 i Bourbourg; studerade juridik i

Paris; blef sedan advokat och blef till

sist domare i Diinkirchen och Lille; be-

dref hela tiden musikstudier, först i Pa-

ris för Pellegrini, Payer och Reicha, se-

dan under Victor Lefebvre; komponerade
kyrkomusik (mässor, romanser, ett opera-

fragment); genom Fetis fick han ett allt

lifligare intresse för musikhistorien och

ställde sedan sin skriftställarverksamhet

i musikvetenskapens tjänst. De flesta

skrifterna gälla den medeltida flerstäm-

miga musiken: Mémoire sur Hucbald
1841, Histoire de Tharmonie au moyen-age
1852, Drames liturgiques du moyen-age
1860, Les harmonistes des XII. et XIII.

siécles 1865, L'Art harmonique aux XII.

et XIII. siécles 1865, Les harmonistes du
XIV. siéele 1869. En präktig upplaga af

medeltida musikteoretikers skrifter ut-

gaf han: Scriptores de musica medii aevi

1864—76 (nytryck 1908), jämte Gerbers

den främsta boken å detta område. En
mycket god samling flamska folkvisor i

text och melodi är: Chants populaires

des Flamands de France 1856.

Coward, Henry, f. 26. IL 1849; 1889

bacc. mus. i Oxford, 1894 dr mus, därst.;

1904 docent i musikhistoria vid Sheffields

univ.; mest känd som framstående kör-

ledare (bl. k.); dirigerade 1880 en kör-

förening i Sheffield, sedan liknande i

Huddersfield, Chester och nu åter för

"Sheffield-choral union"; har sedan 1906

företagit konsertresor med sin kör och

äfven dirigerat vid stora engelska mu-
sikfester. "Såsom dirigent är C. mycket
omtyckt och populär och har en fullkom-

lig kontroll öfver de väldiga tonmassor

han anför. Renhet, precision och drama-
tisk nyansering från det Ijufligaste pia-

nissimo till det mest öfverväldigande

fortissimo, i förening med det tydligaste

textuttal äro framstående egenskaper

hos alla körer, som ha blifvit inöfvade

under C:s taktpinne" (H. Werner). —
Litt.: The Mus. Times jan. 1902; Sv. Mu-
siktidn. 3. 6. 1907.
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Cowen, Frederic Hy men, f. 29. 1.

1852 i Kingston, Jamaika; elev af Bene-

dict och Goss i England; 1856—68 stude-

rade han vidare i Leipzig och Berlin;

har sedan dirigerat en mängd orkestrar

bl. a. filharmoniska konserterna i Lon-

don (1888—92) och Liverpool (1896—97);

1899 dirigent för Filh. sällskapet i Lon-

don; sedan dess har han äfven dirigerat

vid åtskilliga musikfester (Cardiff 1902,

Händelfesterna 1903); dr hon. c. 1900 i

Cambridge; skref operor, operetter, sym-

fonier, kammarmusik, kyrkliga körer,

kantater m. m. En fullständig förteck-

ning af alla i Groves lexikon.

Covent Garden theatre, berömd teater-

byggnad i London, öppnad 7. 12. 1732 un-

der J. Richs ledning; byggnaden har

flera gånger nedbrunnit (1808, 1856), men
har för hvarje gång åter blifvit upp-

byggd och utvidgad; teatern användes

intill 1847 endast tillfälligtvis till opera-

uppföranden; af de verk, hvilka under
denna tid särskildt förbundits med Cov.

G. äro Webers "Friskytten" och "Obe-

ron"; den förra uppfördes under stor-

mande jubel därst. kort efter premiären
i Tyskland; den senare var direkt skrif-

ven för Cov. G. och hade sin urpremiär
därst. 12. 4. 1826. 1846 beslöt man att om-
ändra allt, så att byggnaden kunde bli

ett permanent operahus. Man gaf den
nu titeln "Royal Italian Opera" o. sökte

redan från början erhålla de allra bästa
sångkrafter från Italien. Till musikalisk
ledare utsågs Costa och de första sån-

garna blefvo Grisi, Persiani, Tamburini,
Eoncini, Alboni m. fl. Längre fram upp-
trädde här sådana sångkrafter som A.

Patti (1861), Lucca, Albani, Tamberlik,
Graziani, Krist. Nilsson, Caruso m. fl.

Teaterbyggnaden rymmer för närvaran-
de 3,500 åskådare. Numera gifves där
endast operaföreställningar på våren; på
hösten användes byggnaden i stället till

promenadkonserter och om vintern till

maskeradbaler.

Cracovienne, se Krakoviak.
Craelius, C a r 1 M a g n u s, f. 4. 4. 1773 i

Stockholm, t därst. 7. 6. 1842; aktör och
sångare vid k. operan i Stockholm 1795

—1806; företog med understöd af teaterns
medel resor i Tyskland och Italien 1802
-09 dels för att vidare utbilda sin egen
röst dels för att förvärfva dugliga itali-

enska sångare till k. operan; konsertera-

de pä nedresan först i Leipzig, Berlin

m. fl. städer och vann beröm för sin skö-

na tenorröst, sin "färdighet i löpningar"

m. m. På hemresan från Italien i okt.

1809 lät han ånyo höra sig i Leipzig, och

man berömde nu ej blott hans koloratur

utan äfven hans konstnärligt gedigna

sång; d. 8. 10. 1809 kallades han till sång-

mästare vid operan i Stockholm och var

sedan förste sångmästare 1812—14 och
1816—31. Till hans förtjänster som sång-

lärare vid teatern kan äfven läggas, att

han först upptäckte Jenny Linds sällsyn-

ta begåfning; då han emellertid strax

därefter afgick, kan hans inflytande på
hennes röstutbildning ej ha varit stort.

C. var 1814—17 lärare i solosång vid Mus.
ak:s läroverk. Fr. Cronhamn säger om
honom som lärare: "Han använde itali-

enska sångmetoden; ansågs som en god
sånglärare och hade en ovanlig vid-

sträckt humanistisk bildning." C. erhöll

sedan titeln hofsekreterare; LMA 1822.

C. öfversatte texten till Auber-Scribes

"Le Macon" ("Muraren"). Som komposi-

tör är han mindre känd. Den äldre ka-

talogen öfver A. Hirschs förlag uppta-

ger en samling solosånger med piano

"Quattro Pezzetti di canto" (Placido zef-

firetto, se trovi il caro oggetto, se tu

m'ami, amatobene; T'in tendo si mio;

Che ognun perte sospiri).

Cramer, berömd musikerfamilj, hvars

mest bekante medlem är J o h a n n
Baptist C. Dennes farfar var violi-

nist i Mannheim och fadern, J o h a n n
C. (1743—1799), hade i början en liknande

anställning i denna stad. J. B. C. föddes

i Mannheim 24. 2. 1771. Fadern flyttade

året efter till London och intog snart en
ledande ställning i den engelska hufvud-
stadens musiklif; blef ledare för operan,

Pantheon, "The ancient concerts" (1780

—

89) och "The professional concerts". Han
ansågs en tid som Englands främste vio-

linist. Sonen fick en vårdad musikalisk
uppfostran och erhöll till lärare å kla-

ver M. Clementi. I komposition var han
mera autodidakt. Hans smak skolades
under studiet af Handel, Bach, Scarlatti,

Haydn och Mozart. Fr. o. m. 1788 före-

tog han konsertresor till kontinenten
och bodde dessemellan i London högt
skattad som pianist och lärare. 1824 blef

han delägare i firman "J. B. Cramer &
Co", hvilket musikförlag snart vann
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mycket stort anseende och förlade bl. a.

verk af Clementi, Haydn, Herz, Hummel,
Mozart, Beethoven, Weber, Meyerbeer,

Rossini m. fl. 1835—45 uppehöll sig C. å

kontinenten, först i Miinchen, sedan i

Paris. De sista åren lefde han i till-

bakadragenhet i London. C. blef 1833

led. af Mus. ak. i Stockholm. — C. sökte

inom pianotekniken att framför allt ut-

bilda likformigheten mellan de båda
händerna i smidighet samt ett godt le-

gatospel. C. placeras vanligen som vir-

tuos närmast efter Clementi och bildar

en öfvergång mellan denne och Hummel.
Efter dessa tre äldre mästare följde se-

dan Moscheles och Kalkbrenner, hvilka

visserligen byggde på den väl lagda

äldre grunden men dessutom togo in-

tryck af Beethoven samt utbildade en
nyare mera salongsmässig stilriktning,

melodiösare men öfverlastad med sira-

ter. Af C:s arbeten lefver nu knappast
mera än hans etyder. De upplagor,

som nu vanligen finnas af dessa, äro i

regel utdrag ur hans "84 studies in two
parts of 42 each", hvilka i sin tur utgöra
5:te delen af hans "Grosse praktische

Pianoforte-Schule". Såsom op. 81 utkom
"16 nouvelles études", alltså tills, med
förra samlingen jämt 100 etyder. Af
nyare urval må nämnas Biilows (50 st.),

H. Riemanns, Ad. Henselts (med ett an-

dra piano) m. fl.

Crecquillon, Thomas, kapellmästare i

Briissel c. 1544, sedan prebendar i Lö-

wen, Namur, Termonde och sist i Bé-
thune, där han 1557 dog; betydande kon-
trapunktist och högt skattad kyrkokom-
positör, som ofta namnes i samband med
Josquin; flera samlingar motetter och
chansons utkommo i tryck. Uppsala
bibi. äger en samling "Cantiones sacrse"

af 1559.

Crembalum (lat.), brumjärn.

Cremona. Stad i Lombardiet, hvilken
vunnit ett berömdt namn genom de
många framstående violinfabrikanter,

hvilka där lefde hufvudsakligen under
tiden 1550—1750. De främsta släkterna
voro: Amati, Stradivarius, Guarnerius,

Bergonzi, Guadagnini, Montagnana,
Ruggieri, Storione, Testore. Uttrycket
"c r e m o n e s a r e" brukas stundom som
allmän benämning på en god violin.

Cresc.= crescendo.

Crescendo (it.), växande, med tillta-

gande styrka.

Crescentini, G i r o 1 a m o, f . 2. 2. 1762

i Urbania, t 24.4.1846 i Neapel; berömd
kastratsångare (sopran); debuterade 1783

i Rom och sjöng sedan i Padua, Venedig,

Turin, London, Milano, Neapel, Wien
m. fl. st. Napoleon dekorerade honom
med järnkorset, sedan han hört honom
i Wien, och kallade honom 1806 till Pa-

ris; efter 1812 uppträdde han ej mer
och verkade sedan som sånglärare i

Neapel.

Cristofori, Bartolommeo di Fran-
cesco, f. 4.5.1655 i Padua, t 27. L 1731 i

Florens; klavérbyggare först i födelse-

staden; flyttade sedan till Florens på
1690-talet, där han jämte sin instrumen-

talbyggaresysselsättning sedan 1716 äf-

ven var konservator för Ferdinand af

Medicis instrumentalsamling. C. var
den förste, som konstruerade ett piano-

forte (hammarklavér). År 1711 beskrefs

det nya instrumentet af M. Se. MafEei

i "Giornale dei letterati d'Italia"; upp-
satsen väckte uppmärksamhet i Tysk-
land och öfversattes af Mattheson i Cri-

tica musica 1725 samt aftryektes sedan
1767 i Adlungs Musica mechanica orga-

noedi; genom någon af dessa två tyska
upplagor väcktes G. Silbermanns upp-
märksamhet på instrumentet.

Croce, Giovanni, f . c. 1557 i Chi-

oggia vid Venedig, t 15. 5. 1609; lärjunge

af Zarlino; upptogs i sångkören i Mar-
cuskyrkan i Venedig och blef 1603 Do-
natos efterträdare som kapellmästare;

C. är en af de mest betydande af Vene-
tianska skolans kompositörer; flera sam-
lingar 5- och 6-stämmiga madrigaler,

maskerader, canzonetter, mässor, lamen-
tationer trycktes hufvudsakligen i sista

decenniet af 1500-talet och första af 1600-

talet.

Croche (fr.), croma, åttondelsnot.

Cromatico (it.), kromatisk.

Grönhamn. 1. J o h a n Pe t e r, f. 7. 5.

1803 i Ö. Karup, Halland, t 15.6.1875 i

Stockholm; vid fyra års ålder upptagen
af en morbroder i Lund, lärde han af

denne glasmästaryrket, på samma gång
han lärde blåsa flöjt, hvarpå han upp-
nådde den skicklighet, att han antogs
till flöjtist vid Södra skåningarna. Un-
der förberedelsen till första nattvards-

gången lärde prosten Schartau känna
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honom, och denne sörjde nu för hans

vidare utbildning i skolämnen, så att

han vid 18 års ålder fick anställning som

skollärare i Lunds stift; han hade under

denna tid på egen hand lärt klaver och

orgel och prosten Schartau försåg ho-

nom med nödiga noter. Då prosten 1825

dog, begaf C. sig till Stockholm, där

han 1825—29 bcdref musikstudier vid

Mus. ak:s läroverk; 1827 utnämndes han

till organist vid Carl Johans försam-

ling, en befattning, som han innehade

intill år 1837; 1832—33 studerade han i

Uppsala och tog sistnämnda år kameral-

examen; 1829—50 var han kammarskrif-

vare i k. tullverket och 1834—70 revisor

i kammarrätten. Sin musikaliska verk-

samhet nedlade han ej pä grund af dessa

platser; 1835—43 var han föreståndare

för ett sånginstitut och 1840—43 anförare

för den af honom själf stiftade "Säng-

föreningen" i Stockholm; 1842 utnämn-

des han till lärare i elementar- och kör-

sång vid Mus. ak:s läroverk; 1860 till-

förordnad och 1870 ord. sekreterare vid

Mus. akad. LMA 1843. 1851 reste han

till London på offentligt understöd för

att lära känna där utställda musikin-

strument; 1853 besökte han Tyskland

m. fl. länder för att inhämta kunskap
om kyrkomusiken och musikläroverken.

C:s verksamhet är mera af administra-

tiv och reproduktiv art än egentligen

kompositorisk. Vi vilja blott nämna
följande af hans arbeten: 1832 arrange-

rat en 60 Bellmanssånger för mansröster,

1841 öfversatt Fiirstenaus Flöjtskola;

1846—50 komponerat fem häften fler-

stämmiga militärsånger; 1847 arrange-

rat svenska koralerna för mansröster;

Praktisk lärobok i flerstämmig sång
1851; Musica sacra (I: 1854, II: 1867; del

I nu i ny uppl.); Sånglära för skolan

1870 (I 6:te uppl. 1886 o. 1895, II 2:a uppl.

1881); andliga sånger arrangerade för

mansröster, passande för hvarje hög-

tidsdag under året 1855; komponerat
sånger för barn 1856; arrangerat flera

af melodierna i R. Dybecks "Runa"; re-

digerat sångsamlingen "Sjung"; utgif-

vit flera häften sånger för skolor; kom-
ponerat flera manskvartetter, några ro-

manser samt satt guitarrackompagne-
ment till öfver 1,000 sånger. Härtill

kommer sedan en litterär skriftställar-

verksamhet, till hvilken bl. a. hör föl-

jande skrifter: Berättelser om musik o.

mus. instrumenter vid världsexpositio-

nen i London år 1851, Sthlm 1851; redi-

gerandet af Mus. ak:s Handlingar 1865

—73 jämte flera biografiska uppsatser

därst.; Kongl. Mus, akademien 1771—

1871, Sthlm 1871. C:s betydelse som kom-

positör ligger nästan uteslutande inom

manskvartettens område; M. Rystedts

förteckning öfver intill 1883 sjungna

manskvartetter upptager ej mindre än

46 sånger eller näst O. Lindblad det hög-

sta i Sverige; af dessa utgöras 15 af

krigssånger. C. blef 1840 medlem i Par

Bricole, där hans manskvartetter och äf-

ven en del af hans solosånger fingo en

kärleksfull odling. — Litt.: själfbiografi

i Mus. ak. 1771—1871; Sv. Musiktidn. 1886

s. 73 f. Biogr. Lexikon.

2. Frithiof August C, f. 26. 6. 1856 i

Sthlm, t 28. 4. 1897; den föreg:s son; Mus.

ak:s bibliotekarie 1883; 1888—92 sekrete-

rare vid k. operan; uppsatte 1879 och re-

digerade till sin död veckotidningen

"Hvad nytt från Stockholm" och utgaf

1888 musikkalendern "Dur och moll".

"Högtidstal i kongl. mus. ak. under ett

nioårigt presidium af Oscar Fredrik" ut-

kom 1885 försedt med värdefulla musik-

historiska anmärkningar af F. C; bland

dessa märkas bl. a. en god biografi af

Roman och en öfversikt af svenska folk-

sånger. Af öfriga musikhistoriska upp-

satser kan nämnas värdefulla bidrag till

Crusells biografi i Sv, ' Musiktidn. 1887.

Crotchet (eng.), fjärdedelsnot.

Crusell, Bernhard, f. 15.10.1775 i

Nystad i Finland, t 28.7.1838 i Stock-

holm; tonsättare, klarinettvirtuos. C.

var son till en fattig bokbindare. Den
första musik han fick höra var från en

bodgosse, som trakterade flöjt. C. kunde
timvis stå utanför dennes rum och lyss-

na. Vid åtta års ålder följde han sina

föräldrar till Tavastehus och sedan till

Nurmjervi, hvarest de slogo sig ned. I

närheten bodde G. M. Armfelt, och C.

fick hos denne man göra bekantskap
med en klarinettist vid namn Wester,

hvilken lärde honom traktera detta in-

strument. Hos fru Armfelt fick C. lära

spela piano och visade så stora framsteg,

att Armfelt tog sig an honom. I början
af år 1788 reste Armfelt till Sveaborg
och hit fick C. medfölja. C. hörde här
militärmusiken och drogs snart in bland
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militärerna. Man lämnade honom en

klarinett, och han spelade alla de styc-

ken han kunde till stor förundran för

officerarna. Major Olof Wallenstjärna

bad honom ingå i kompaniet som musik-

volontär, hvartill han samtyckte. Han
upptogs af majoren som barn i huset

och erhöll nödig uppfostran. Jämte sina

musikstudier bedref han äfven med if-

ver franska språkstudier. Då Wallen-

stjärna 1791 kom med sitt regemente till

Stockholm, följde C. med. Sedan han
spelat ett klarinettsolo på en konsert, en-

gagerades han i hofkapellet 1793 af Vog-

ler. 1798 reste han till Berlin för att vi-

dare utbilda sig på klarinett för Fr.

Tausch. Efter åtta månaders undervis-

ning tvangs han återvända. 1801 ut-

nämndes han till ledamot af Mus. akad.

Franske ministern i Stockholm M:r de

Bourgoing hörde honom en gång spela

ett solo och föreslog honom att följa

med till Frankrike. Han mottog anbu-

det och vistades i Paris i ministerns hus.

Han stiftade här bekantskap med Kreut-

zer, Cherubini, Lefevre, Méhul och Bail-

lot och mottogs af alla med utsökt vän-

lighet. Under hela tiden (5 mån.) tog

han lektioner i komposition för Berton

och Gossec. Han önskade kvarstanna i

Paris vintern öfver och erhöll ett smick-

rande anbud som första klarinettist vid

italienska teatern. Konungen nekade
honom emellertid permission, och han
måste därför återvända till Stockholm.

År 1811 reste han till Leipzig för att un-

derhandla om tryckningen af sina kom-
positioner; reste äfven öfver till Dres-

den, där han besökte sin forne välgörare

M:r de Bourgoing. År 1838 blef C. mu-
sikdirektör vid båda lifgrenadjärrege-
mentena. Han vistades sedan en del af

somrarna i Linköping för att där stifta

en änke- och pupillkassa för musiker och
gaf därför årligen en konsert i staden.

Den närmaste tiden efter 1818 plågades
han ofta af sjukdom, som nedsatte hans
arbetskraft. Emellertid tillfrisknade han
åter och återupptog sitt arbete som kom-
positör på 1820-talet. Svenska akademien
tilldelade honom sin stora medalj i guld
1837, på grund af hans förtjänster om
svenska språket och sångkompositioner.
C. blef 1818 medlem i Götiska förbundet,

dock utan att erhålla något namn i detta

sällskap. — C:s förnämsta tonsättarverk

för klarinett infaller under tiden 1803

—

1812; sedan öfvergår lian allt mera till

sångstilen och romansen, inom hvilken

konstform han på 1820-talet når sin stör-

sta produktivitet. På 1820-talet kompo-
nerade han äfven musik till skådespelet

"Lilla slafvinnan" (Ali Baba), hvilket

1824 upplefde sin första representation

och intill 1838 gafs 38 gånger å kgl. tea-

tern. Af kompositioner märkas: 4 kon-

serter för klarinett o. orkester i Ess-dur

o. F-moll samt 2 i B-dur, den ena tillägn.

kronpr. Oskar; ett concertante för klar.,

horn och fagott med orkester; tre stråk-

kvartetter i Ess-dur, C-moll och D-dur

(sistnämnda stycke med klar. el. flöjt i

st. f. den ena violinstämman); diverti-

mento för oboe, violin, altviolin o. violon-

cell; tre duos för två klar.; Beethovens

septett arrangerad för militärmusik; in-

troduktion och svensk folkvisa med va-

riationer för klar. och ork. Alla dessa

äro tryckta på Peters förlag i Leipzig.

I Stockholm äro följande tryckta: Lilla

slafvinnan, Tolf sånger ur Frithiofs sa-

ga. Flyttfåglarna för fyra röster med
piano, tre häften sånger med pianoack..

Fågelleken, Sång till solen. Hymn för

Greklands befrielse för fyra röster med
ackompagnement; Harpan, romans för

en röst med piano; Skandinavisk sång

för fyra röster med piano. Af otryckta

kompositioner nämner C. i sin själfbio-

grafi: Concert för valdthorn med ork.,

concertino för fagott med ork., thema
med variationer för valdthorn med ork;

"Göterna fordomdags drucko ur horn"

för tre fagotter och kontrabas; trio för

klar., valdthorn och fagott; Fosterländsk

hymn för fyra röster med piano; Vid
Göta kanals invigning: Deklamatorium
med körer; Den siste kämpen, deklama-

torium med körer; flera tillfällighets-

kantater och sångkvartetter, diverse

kompositioner för militärmusik beståen-

de af fantasier, potpourrier, marscher,

militärsånger m. m. Af alla dessa arbe-

ten ha sångerna till Frithiofs saga blif-

vit mest berömda. Då man 1825 förbe-

redde andra upplagan af Tegnérs Fri-

thiofs saga, var man betänkt på att låta

Crusells musik tryckas samtidigt. Skal-

den skrifver själf härom d. 27. 10. 1825

till Beskow: "Jag blir C. på det högsta

förbunden för hans godhet att vilja låta

sin musik medfölja den nya upplagan;
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det blir då det bästa i boken. Endast

fruktar jag, att det blir för dyrt och så-

lunda tvingar mig att öka upplagans

pris." Samtidigt säger han: "Ingeborgs

klagan sjunges här allmänt och musiken

beundras med rätta." Då andra uppl. ut-

kom, åtföljde en musikbilaga med ett

par af romanserna. På våren 1826 ut-

kom sedan den själfständiga upplagan:

"Tio sånger ur Frithiofs saga", Sthlm

(Stentryck C. Miiller), snart åtföljd af

en andra upplaga: "Tolf sånger" etc.

(De tillagda äro: Frithiof o. Björn samt
Rings dräpa). En dansk uppl. lät ej

länge vänta på sig: "Tolv Sange af C.

og tilEBgnede Digteren." Kphmn C. C.

Lose & Delbanco. En tysk upplaga (med
A. v. Helwigs öfvers.) utkom på Peters

förlag: "Zwölf Gesänge aus der Frithiofs

Sage". Tegnér tackar C. i ett bref från

Varberg och skrifver då bl. a.: "Äfven
innan jag känner dess innehåll är den
mig dyrbar, icke blott i personligt afse-

ende — ty hvilken svensk man skulle ej

känna sig smickrad att se sitt namn för-

enadt med Crusells? — utan äfven, och
ännu mera för själfva sakens skull." På
tal om de andra äfven af C. tonsatta

dikterna yttrar skalden: "Största delen
af den popularitet, som en och annan af

mina dikter vunnit, bör onekligen till-

skrifvas tonsättaren; men jag afstår

gärna min halfpart af äran för det

större, det fullständigare uttryckets
skull." — Fr. Grönhamn skrifver i en
minnesteckning öfver C: "Orsaken till

särskildt de C:ska sångernas ofantliga
popularitet låg väl egentligen icke ute-

slutande i deras melodiska fägring och
bjärta karaktäristik, utan berodde väl
jämväl därpå, att C. var en fin skalde-
natur, som ägde ett öppet öga för dik-
tens inre väsende och en lycklig förmå-
ga att gifva den just den rätta musikali-
ska formbildningen." C:s intresse för
skaldekonst sträckte sig också längre än
till blotta tongifningen. Han har själf

öfversatt flera teaterstycken på ett så
lyckligt sätt, att de vunno allmän beun-
dran. Bland dessa öfversättningar träf-
fas flera af de mest berömda operorna:
Figaros bröllop, 1821; Barberaren i Se-
villa, 1825; Hvita frun, 1827; Zemir o.

Azor (Spohr), 1838; Fidelio, 1832; Fra
Diavolo, 1833; Den stumma, 1836; Blix-
ten (Halévy) och Robert af Normandie

(Meyerbeer). Hans språkkännedom var

ovanligt god, och de franska bref han
efterlämnat äro skrifna på mycket godt

språk. Med tanke på öfversättningarna

samt äfven sångerna yttrar därför sven-

ska akad. om honom: "Förenar sig hos

samma person tonkonstnärens snille och

högestetisk bildning och lyckliga skalde-

anlag, så äger denna icke vanliga för-

ening otvifvelaktigt rätt till uppmärk-
samhet af ett samfund, hvilket icke kan
vara främmande för något, som i svensk

bildande konst eller på svenskt språk bi-

drager till skönhetskänslans uppväckan-
de och smakens förädling." (Sv. ak:s

handl. 1837 del 30). — Källor för C:s bio-

grafi äro: själfbiografien, handskr. i kgl.

bibi., Sthlm, i utdrag tryckt på franska

i Marianne d'Ehrenströms Notiees sur

la litt. et les beaux arts en Suéde, Sthlm
1826 II Théatre et musique s. 53—62; H.
A. Reinholms biografi i Finlands min-
nesvärde män I: 2, Helsingf. 1854 s. 208

—

236; O. Andersson, Inhemska musik-
sträfvanden, Helsingf. 1907 s. 36—41; Fr.

Grönhamn i Sv. musiktidn. 15. 1. 1887,

där äfven en af G. författad "saga" med-
delas. Dessutom lämna äfven Tegnérs,

Franzéns, Geijers och A. Silfverstolpes

bref, Beskows minnen, Schybergssons
Tengströmsbiografi m. fl. bidrag till

hans karaktäristik.

Cruvelli, Johanne S o p h i e, f. 12. 3.

1826 i Bielefeld, t 6. 11. 1907 i Monaco;
berömd italiensk sångerska; debuterade
1847 i Venedig med stor framgång; 1848

kom hon till London, där dock Jenny
Linds triumfer ej lämnade plats åt nå-
gon medtäflerskas; begaf sig 1851 till Pa-
ris och återvände sedan till London, då
J. Lind ej längre sjöng där; engagerades
1854 vid St. operan i Paris med ett gage
på 100,000 fr. — Förmälde sig 1856 med
grefve Vigier (f 1882) och uppträdde se-

dan ej mera offentligt.

Crwth, se c h r o 1 1 a.

Criiger, J o h a n n, f. 9. 4. 1598 i Gross-
breesen vid Guben, f 23. 2. 1662 i Berlin;
studerade teologi i Wittenberg och se-

dan musik i Regensburg; 1622 organist
vid Nicolaikyrkan i Berlin, en befatt-

ning, som han innehade till sin död. C:s
koralmelodier fingo stor betydelse, och
många sjungas ännu. Hufvudsamlingen
är Praxis pietatis melica 1640 (sedan i

flera uppl.), hvilken utöfvat ett varaktigt
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inflytande ej blott på tysk utan äfven på
svensk koralsång. Af hans äldre kompo-
sitioner finnes "Meditationum Musica-

rum Paradisus primus", 1628, i Västerås'

bibliotek. — Af de till vår tid bevarade
C.-melodierna må ur Haiffners koralbok

nämnas: nr 14, 45, 197 och 216.

C. s.= colla sinistra.

Csardas (mindre riktigt: czardas),
ungersk dans i två delar, den första

långsam i ^A-takt (lass u), den andra i

vildt, häftigt tempo och ^A- el. ^A-takt

(fris el. friska). Dansen synes ha
uppstått under 1500-talet ur de då van-

liga tvådelade danserna med en långsam
och en hastig del; i motsats till denna
tids danser är emellertid c:s senare, ha-

stigare del i "A- el */4-takt.

Cui, C é s a r Antonovitsch, f. i Vilna 18.

1. 1835, son af en fransk officer, som 1812

kvarstannade i Polen; C. utbildade sig

till militär och steg till generallöjtnant

och professor i fortifikation i Peters-

burg; som musiker erhöll han en sorg-

fällig utbildning af Moniusko och Bala-

kirew; C. är president i Kejserliga ryska
musiksällskapet; fr. o. m. 1864 har han
skrifvit om musik i flera Petersburger-

tidningar och meddelade 1878—79 i Ee-
vue et Gazette musicale i Paris en öfver-

sikt öfver ryska musikhistorien (tr. se-

parat 1880). Som kompositör tillhör C.

den nya riktningen och hyllar program-
musiken men är ej nationell i samma
mening som ungryska skolan. Berlioz

och Liszt älskar han. För scenen skref

han flera verk. Äldst är en liten ope-

rett "Mandarinens son" 1859; s. å. följde

en opera "Fången i Kaukasus"; af större

betydelse är "Katcliff" 1861, hvilken i

början ej gjorde lycka, men nu skattas

mycket högt; 1876 följde "Angelo" och
"Le Flibustier"; ännu några uppfördes
under 1890- och 1900-talet. C. skref dess-

utom 2 Scherzi och 4 Suiter för orkester

samt en mängd sånger o. salongsstyc-

ken. En fullständig förteckning medde-
lar Groves lexikon. — Biografier skref-

vo bl. a. Mercy-Argenteau, Weimarn och
Koptjaev.

Culp, Julia, f. i okt. 1881 i Gronin-
gen; berömd romanssångerska (alt); elev

af Amsterdams konserv.; gjorde under
1900-talets första år konsertresor i Hol-
land, Belgien och England; uppträdde i

Berlin 1902; konserterade sedan med stor

framgång å flera platser i Tyskland och
kom 1909 till Kristiania och Stockholm.

Cumann, Harriet Johanne Louise, f.

26. 12. 1851 i Köpenhamn; pianist; 1872—
75 elev af konserv, med Neupert som lä-

rare; utbildade sig vidare i utlandet
1877—78; uppträdde sedan ofta å konser-

ter; äfven mycket anlitad lärarinna;

var en af stiftarna af folkkonserterna

1886 och höll en tid egna sådana (Vod-
roflund).

Cummings, William Hagman, f.

22. 8. 1831 i Sidbury (Devon); dirigent;

1879—96 sånglärare vid R. acad. i Lon-
don; 1886 förste dirigent för Sacred Har-
monic Society, 1892—96 ork.-dir. vid Filh.

sällskapet därst. och sedan 1896 direktör

för Guildhalls musikskola; äfven mu-
sikhistorisk författare (Purcellbiografi),

medarbetare i Groves musiklexikon;
komponerade en del körverk och andliga

sånger.

Curschmann, Karl Friedrich, f. i

Berlin 21. 6. 1804, f i Langfuhr (Danzig)

24. 8. 1841; framstående Liedkompositör;

elev af Spohr och Hauptmann i Kassel;

C. sättes som kompositör af "Lieder"

mycket högt och jämföres understundom
med Schubert, Schumann och Brahms,
ehuru han i allmänhet skrifver i betyd-

ligt enklare stil än dessa (något påmin-
nande om Abt). 1871 utgåfvos hans sam-
lade sånger omfattande 83 solo med pia-

no, 9 för 2 och 3 stämmor; C. skref äfven

en opera "Abdul u. Erinnich" (Kassel

1828).

Curwen, John, f. 14. 11. 1816 i York-
shire, t 26. 5. 1880 i Manchester; grundare
af Sol-fa-metoden; utgaf 1843 sin "Gram-
mar of vocal music", stiftade 1853 "Tonic

Sol-fa Association" och 1879 "Tonic Sol-

fa College". C. har utgifvit flera klas-

siska verk i Solfanotation, däribland

oratorier och andra kompositioner af

Handel, Haydn, Mozart, Rossini, Men-
delssohn m. fl. — En biografi skref so-

nen J. Sp. C. "Memorials of John Cur-

wen" 1882. — Se vidare Notskrift.
Curzon, Emanuel Henri Parent

de, f. 6. 7. 1861 i Havre; fransk musik-
kritiker; sedan 1889 har han skrif-

vit i Gazette de France, Guide musical,

Vie théätrale m. fl. tidskrifter; öfver-

satte Mozarts bref (1888) och Schumanns
mus. skrifter (1894, 98) och Hoffmanns
Fantasiestiicke m. m.
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Custos (kustod), tecken vid slutet af en

notrad antydande första noten å nästa

rad.

Cuzzoni, Francesca, f. 1700 i Par-

ma, t 1770 i Bologna; sångerska; elev

af Lanzi och debuterade 1716 i Bassanis

Alarico; engagerades 1722 af Handel för

London och sjöng där till 1726, då en

tvist mellan henne och Faustina Hasse

framtvang hennes aflägsnande; sjöng

sedan i Wien och Italien och sökte 1748

ånyo engagement i London men utan

framgång; dog i armod.

Cykliska former, uttryck brukadt om
de "slutna", "bundna" kompositionsfor-

merna såsom suiten, sonaten, konserten

med dess underformer symfonien, stråk-

kvartetten m. m.

Cymbal, under antiken ett slaginstru-

ment bestående af tvenne halfklot af

metall, hvilka slogos mot hvarandra;

under medeltiden öfvergick namnet att

beteckna ett litet klockspel af flera olika

stämda klockor; sedan blef namnet äf-

ven en beteckning för pukorna (piatti,

bäcken), hackbrädet och sist äfven för

en orgelstämma (skarp flöjtstämma). I

ordet cembalo (af cymbal= hackbrä-

de) kvarlefde ordet äfven i 1600- o. 1700-

talens klaver. — C-s t j ä r n a (cymbel-

stern) roterande klockspel i fronten å

äldre orglar; bär formen af en stjärna.

Czakan (böhm.), käppflöjt; ett böh-

miskt el. transilvanskt instrument; åter-

upptäckt i ett transilvanskt kloster

1825; mycket populärt i Wien på 1830-

talet. — Krämer skref 1830 en "Method"
för instrumentet. C. står midt emellan

spetsflöjt och oboe.

Czapek, J o s e p h, f. i Prag 19. 3. 1825;

elev af konserv, därst. med Dionys We-
ber som lärare i komposition 1837—43;

antog sedan engagement på ett år vid

böhmiska teatern i Prag; 1844—45 an-

förare för konserterna i Friedrich Wil-
helmstadts Casino i Berlin; därefter

kapellmästare vid "Steyermarkische Ge-

sellschaft", med hvilket han företog en
konsertresa genom Tyskland och Skan-
dinavien, och hvars konserter öfverallt

mottogos med stort bifall; 1847 kom det

till Göteborg; då kort därefter sällska-

pet reste på turné till Amerika, kvar-
stannade C. i Göteborg, där han 1848 er-

höll anställning som direktör för Göta
artilleriregementes musikkår, en befatt-

ning, som han innehade till 1878. C. be-

gynte nästan omedelbart taga del i det

musikaliska lifvet i Sveriges andra stad,

och mycket af det storartade uppsving

inom musiklifvet, som Göteborg pä 1850-

talet tog, bör tillskrifvas C:s energi och

duglighet; Harmoniska sällskapet hade

i C. en dugande dirigent (1856—61 om-

växlande med Smetana) och likaså kam-
marmusiken; C. gaf själf såväl i Göte-

borg som Stockholm kammarmusiksoa-
réer o. var en af stiftarna o. sedan leda-

re för Eugéne Sundbergs kvartettsäll-

skap. Om C:s verksamhet i öfrigt med-

delar Huss i Sv. Musiktidn. 1905: "Mu-
sikdirektör vid Göta artilleriregemente

har han varit i 30 år, organist i syna-

gogan i nära 50 år, organist vid Engel-

ska kyrkan 43 år, musikdirektör vid

latinläroverket, dirigent för Harmoni-

ska sällskapet, sånglärare vid Meyer-

bergs skola och Realgymnasium, anfört

symfoni- och folkkonserter, i fem år di-

rigerat tyska operan och anfört 48 olika

operor. Härtill kommer utöfvandet af

musiklärarekallet samt en ända in i ål-

derdomen lifskraftig kompositionsverk-

samhet." C:s tonsättarverksamhet är

synnerligen mångsidig. Bland hans

större verk må framhållas: symfonien

nr 2 i Ess-dur tillägn. Mus. ak., Geist-

liches Vorspiel, kantaten Das Weltge-

richt, tillägn. Oscar I, kantaten vid in-

vigningen af Oscar Fredriks kyrka, de

båda kantaterna vid Frimurarjubileet

samt flera mässor, bland hvilka hans
stora Katolska mässa rönt mycken upp-

märksamhet i utlandet, särskildt i Paris,

där den 1881 uppfördes i Madeleinekyr-

kan af Gabriel Fauré; vidare Sorge-

marsch för Göta artilleri och konsert-

stycken för olika instrument. — LMA
1857. — Litt.: Sv. Musiktidn. 1,3.1886 och

4. 4. 1905.

Czar och timmerman eller Borg-

mästaren i Sardam, Zar und Zimmer-
mann, komisk opera i tre akter, text

och musik af Lortzing (Leipzig 1837); i

svensk öfversättning af J. M. Rosén gafs

operan 6. 11. 1843 å kgl. teatern i Stock-

holm och upplefde då ej mer än 6 repre-

sentationer; repriser: mars 1864, 7. 1. 91,

21. 9. 1911; Mindre t. Sthlm 1876; i Göte-

borg hade den sin premiär 23. 2. 1862 och
gafs intill 1866 sex gånger. På k. t.

Kphn skedde pr 18. 9. 1846. — Peter den
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store har som operatext varit tämligen

allmän, bl. a. kunna nämnas en af Gré-

try (1790), Weigl (1814) Mercadante

(1827). I Stockholm uppfördes redan

1819 en komedi i 3 akter "Czar Peter,

skeppstimmermau i Holland".

Czardas, se C s a r d a s.

Czernohorsky, B o 1 m s 1 a v, f. 26. 2.

1684 i Nimburg (Böhmen), t 2.7.1740 i

Graz; franciskanermunk; organist i

Assisi, sedan musikdirektör i Prag; högt

skattad som kyrkokompositör och lära-

re; bland hans elever märkas Tartini

och Gluck.

Czerny, Karl, f. 20.2.1791 i Wien, f
15.7.1857 därst.; framstående pianopeda-

gog; kom redan som 9-årig till Beetho-

ven och lärde mycket af honom och

den krets af framstående musiker, som
slöto sig om denne; Hummel och Cle-

menti utöfvade äfven ett varaktigt in-

flytande å C. som pianovirtuos och kom-
positör. Han lämnade ej födelsestaden

mer än tre gånger under sitt lif: 1836

för en resa till Leipzig, 1837 för Paris

och London och 1846 för Lombardiet.

Som lärare var C. mycket eftersökt och

kunde därför omsorgsfullt utvälja de

ämnen, som syntes honom särskildt go-

da; att vara elev af C. blef därför det-

samma som att äga god begåfning. C.

utbildade framför allt en briljant tek-

nik och lade stor vikt vid mjuka, por-

lande skalor och smidig hand. Genom
Beethoven hade han också lärt sig för-

stå det stora, breda pianoföredraget.

Af de elever han utbildade må nämnas:
Liszt, Thalberg, Jaéll, Kullak, Döhler
m. fl. Som personlighet var C. högt ak-

tad af alla, mild i omdömet om musik,

blyg och tillbakadragen; ogift och utan
nära anhöriga lefde han sitt lif för sig

själf och bland sina vänner, till hvilka

hörde Wiens främsta storheter inom mu-
siken; genom sin nästan otroliga arbets-

förmåga samlade han en stor förmögen-

het, hvilken satte honom i stånd att ut-

öfva en storartad hjälpsamhet åt be-

höfvande konstnärer. Hans verk om-

fatta dels arrangement, dels studieverk

för piano, dels egna kompositioner. Om
sin verksamhet skrifver han i sin auto-

biografi: "Så har det kommit sig att

tills dato (1843) 734 originalverk af mig
offentligt sett dagen; däribland många
af 10, 20, 30 t. p. m. 60 häften. Af dessa

734 originalarbeten kan man räkna un-

gefär V* till den allvarliga stilen. V* äm-
nad till offentlig produktion. V» för di-

lettanter och V* till instruktiva ända-

mål." Jämte pianokompositioner skref

han flera verk för kyrkan. I autobio-

grafien heter det härom: "År 1827 fick

jag anledning skrifva en mässa, hvilken

jag också inom 13 dagar hade fär-

dig; och då man icke var missbelåten

med densamma, så har jag sedermera

i manuskript fulländat 11 mässor (däri-

bland 8 solenna), vidare, mer än 90 oSer-

torier och gradualer, 2 requiem, och 2

Te deum — för kyrkomusik har jag all-

tid funnit mig vara i synnerhet fallen."

Vid hans död hade antalet verk stigit

till inemot 1,000, de sista ej mindre fyl-

liga än de äldre. C:s kompositioner in-

delas numera ofta i tre klasser: de skola-

stiska, de solida och de briljanta. För-

sta gruppens opus äro gifvetvis de bä-

sta. Till dessa höra bl. a. op. 299, 300,

335, 355, 399, 400 och 500. Cocks förlag ut-

gaf alla dessa tillsammans under titeln

"Complete theoretical and practical pia-

noforte school (3 vol.). Häribiand träffa

vi den berömda samlingen "Schule d.

Geläufigkeit" (op. 299) och "Schule d.

linken Hand" (op. 399). C. skref äfven

en musikhistoria, som trycktes på itali-

enska hos Ricordi.

Czibulka, A 1 p h o n s, f. 14. 5. 1842 i

Szeges-Vårallye, Ungern, t 27. 10. 1894 i

Wien; militärkapellmästare; produktiv

danskompositör; skref 1884—93 sex ope-

retter ("Pfingsten in Florenz" 1884).
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D.

D, andra tonen i diatoniska skalan

(fransk beteckning: re).

D.= destra (it.), droite (fr.), högra

handen. Såsom angifvande en stämma

= discantus el. dessus, den öfre el. so-

pranstämman.
Da (it.), af, från; da cape, från bör-

jan. Da i förbindelse med il el. la blir

dal.
Dachs, Josef, f. 30.9,1825 i Kegens-

burg, t 6. 6. 1896 i Wien, elev af Czerny;

bodde i Wien fr. o. m. 1844, där han var

pianolärare; utgaf bl. a. Hummels ety-

der.

Dafne, populärt operaämne; D. var en

jungfru, som älskades af Apollo och af

Zeus förvandlades till lagerträd (Ovi-

dius, Metamorf. I). Den första operan

öfver detta ämne är Paris, Caccinis och

Corsis, hvilka 1594 uppfördes i Corsis

hus; är den första verkliga operan. 1627

öfversattes den af Opitz till tyska, och

Schiitz skref då ny musik. 1627 uppför-

des denna senare i Torgau såsom Tysk-

lands första opera. Af de senare D.-ope-

rorna märkas Händels af 1708, Pepuschs

af 1716 och Paesiellos (dram. kantat).

Dahl, berömd dansk musikersläkt. Den
förste mera bekante musikern var 1.

Peter Waldemar Emil D., f. 3.1.

1823 i Köpenhamn, t i juni 1872 i Göte-

borg; dansk hofpianist. — Dennes son

2. H o 1 g e r A d o 1 f E m i 1, f . 13. 6. 1850

i Köpenhamn, var först elev af fadern

och sedan 1866—68 af konservatoriet med
Gade, Hartmann och Winding som lära-

re; 1875—76 innehafvare af det Ancker-
ska legatet; har gjort sig känd som
skicklig pianist (särskildt som ackom-
pagnatör), violinist o. harpist; af hans
verk märkas pianokompositionerna op. 5

(12 stycken), op. 10 (Lyriska stämnin-
gar), skisser, Tarantella m. fl. och nå-

gra häften solosånger ("Svensk Lyrik"
m. fl.).

3. B a 1 d u i n Christian Florus D., f. 6.

10. 1834 i Köpenhamn, t 3. 6. 1891 i Char-
lottenlund; broder till P. Wald. E. D.

(1); gjorde sig först bekant som dirigent
för Tivolis blåsorkester (fr. o. m. 1864),

sedan vald till Lumbyes efterträdare i

Tivolis konsertsal; han kvarstod på den-

na post till sin död; jämte dirigerandet

af Tivoliorkestern gjorde han sig de

sista åren (1889—91) känd som ledare af

folkkonserter under vintermånaderna;

D. var stiftare och chef för "Musiker-

Förening i Kjöbenhavn"; s. å. som han
dog, hade han med sin orkester gästat

den svenska hufvudstaden och då vunnit

ett stort erkännande som dirigent; D:s

förnämsta kulturinsats utgör populari-

serandet af gedigen klassisk och modern
musik; som kompositör är han endast

känd genom sin dansmusik.

4. A g n e s Christine D., f . 23. 2.

1861 i Köpenhamn; den föreg:s dotter;

harpist, fr. o. m. 1881 i faderns orkester,

sedan 1886 i danska hofkapellet.

Af andra musiker, hvilka ej äro släkt

med ofvannämnda danska familj, finnas

i Norge tre bekanta musiker med detta

namn:
5. E m m a D., f. F r e y s e, 6. 4. 1819

i Plön; sångerska; sjöng under namnet
Emma Freyse-Sessi i Berlin och å flera

tyska scener bl. a. "Agathe", "Norma",
"Romeo", "Judinnan"; kom 1841 på en

konsertresa till Kristiania, där hon in-

gick äktenskap med bokhandlare Johan
D.; efter att någon tid ha studerat un-

der Em. Garcia i Paris stannade hon i

den norska hufvudstaden, där hon sjöng

dels å teatern (i "Titus", "Sonnambule",
"Regementets dotter") dels å konserter,

hvarjämte hon gjorde sig känd som
sånglärarinna; flera romanser, sånger,

vokaliser af henne ha utkommit i tryck.

— 6. H e n ri k von F i u r e n D., f. 31.

3.1883 i Kristiania, student 1902, jiaris

kand. 1908, har sedan 1909 gjort sig känd
som vissångare. — 7. Olivia Edel
Marie D., f. 25. 5. 1873 i Kristiania, elev

af Artöt Padilla i Paris, berömd sånger-

ska och sånglärarinna i den norska huf-

vudstaden 1896—1904, sedan i Amerika.
8. Gustaf Adrian D., f. i Stock-

holm 5. 3. 1864; elev af H. Thegerström,
L. Norman och Vilh. Heintze samt Wi-
dor i Paris; student i Uppsala 1883; kan-
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sliex. 1895; notarie; har gjort sig känd

som god pianist och kompositör af flera

pianostycken och sånger.

1. Dahlgren, Anders V i c t o r, f. 16.

10.1828 i Stockholm, t därst. 23.6.1892;

populär operasångare (tenor); 1844 elev

i k. scenens halett, 1852 figurant; s. å.

elev vid k. teatern; 1853 debuterade han

som sångare och 1854 erhöll fast engage-

ment vid samma scen; under åren 1854

—

88 hann D. uppträda 4,000 gånger i styc-

ken af mycket olika karaktär från "Den
sköna Helena" (Paris) till "Flygande

Holländaren" (Erik). Af hans många
roller må vidare nämnas: Tonio i "Re-

gementets dotter", Max i "Friskytten",

Tamino i "Trollflöjten", Ottavio i "Don
Juan", Florestan i "Fidelio", Per i

"Värmländingarna", Lorenzo i "Fra Dia-

volo", Roger i "Muraren" m. fl.

2. F r e d r i k August D., f . 20. 9.

1816 i Nordmarks socken, Värmland, t å

Djursholm 16. 2. 1895; den berömde för-

fattaren till "Viser på värmländske tong-

måle" har på mångahanda sätt gjort sig

förtjänt af en plats bland dem, som fört

den svenska tonkonsten framåt; hans vi-

sor ha till en del melodier af honom
själf, ehuru de flesta torde ha blifvit ge-

nomsedda och rättade af målaren Uno
Troili; hans berömda verk "Värmländin-

garna" har musik af Randel men äfven

af skalden själf. D:s teaterhistoriska

arbete "Anteckningar om Stockholms

teatrar" (1866) är af stor betydelse för

svensk musikhistorisk forskning. D. blef

1834 student i Uppsala, filos, dr 1839 och

ingick därefter i riksarkivet (1841—61);

arbetade sedan i eckl.-departementet,

där han till sist blef kansliråd och by-

råchef. — Om D. som musiker se Lotten

Dahlgrens "Ransäter" och "Ransäters

familjearkiv".

Dahlman, Eric, f. 9. 6. 1776 i Theda förs.,

Uppl., där fadern var organist; 1 14. 1. 1854

Linköping; efterträdde fadern 1797 och

blef 1799 dir. mus. et cantus vid Väster-

ås' gymnasium; 1814 utnämndes han till

dir. mus. i Linköping, hvilken befatt-

ning han, jämte organisttjänsten därst.,

bestred till sin död. J. M. Rosén säger

i "Några minnesblad" (I, 17) om honom:
"En gedigen musiker, som med sina or-

dinarie befattningar förenade ett slags

institut för organistelever och hade ett

sådant förtroende å högre ort, näml.

mus. akad., att hans examensbetyg gäll-

de lika med akad:s egna." I nekrologen

öfver honom i "Ny tidn. f. mus." 1854 nr

11 heter det: "Han var elev af Vogler,

och en af veteranerna bland vårt lands

orgelspelare. En grundlig kännare af

orgelverkets inre beståndsdelar, utmärk-
te han sig därjämte som en solid exeku-

tör." 1817 hedrades han med ett sär-

skildt tacksägelsebref från domkapitlet

"med anledning af hans förtjänstfulla

och nitiska bemödanden med ungdomens
handledning under den då nyss firade

jubelfesten, lofordande den utmärkta
skicklighet hvarmed han för öfrigt be-

sörjt ungdomens undervisning", — D.

blef 1819 ass. LMA.
Dalayrac, N i c o 1 a s, f. 13. 6. 1753 i Mu-

ret, Languedoc, t 27.11.1809 i Paris; kom
1774 i Paris för att studera juridik; öf-

vergaf emellertid snart denna bana och

ägnade sig åt komponerande utan att ha
fått någon nämnvärd skolning. Hans
operetter vunno snart allmänt erkännan-
de i den franska hufvudstaden på grund
af deras melodiösa, lätta beskaffenhet,

och han var snart känd öfver hela Euro-

pa. Ej minst i Stockholm uppförde man
dessa små operor. Dahlgrens antecknin-

gar upptaga ej mindre än 23 verk upp-

förda vid Stockholms teatrar, de flesta

under 1790-talet och första decenniet af

1800-talet. Mest bekant blef "Folke Bir-

gersson till Ringstad", texten en imita-

tion af Kexel (Rouel sire de Créqui,

uppf. 1 ggn i Paris 1789, i Sthlm 1793).

Geijer omtalar i sina bref hem, med
hvilken förtjusning han åhörde stycket.

"Azemia" (Paris 1786, Stockholm 1793)

anses som D:s bästa verk. D. utveckla-

de en förvånansvärd produktivitet (61

operor på 28 år 1781—1809). I Stockholm
uppfördes hans operor ännu på 1850-talet.

Dalberg, Johann Friedrich Hu-
g o. Freiherr von, f. 17. 5. 1752 i Aschaf-

fenburg, t 26. 7. 1812 därst.; är företrä-

desvis bekant genom sina musikestetiska

och musikhistoriska skrifter, däribland:

"Blicke eines Tonkiinstlers in der Musik
der Geister" (1787), "Phantasien ans dem
Reich der Töne" (1806), "Uber die Musik
der Juden" (1802); komponerade äfven

kammarmusikverk o. pianosonater m. m.

Dal segno (it.), återtages "från teck-

net". Hänvisning till ett visst tecken,

hvarifrån stycket skall återtagas.
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Dam, M a d s G r e g e r s, f . 2. 4. 1791 i

Svcndborg, t i Berlin; elev af C. Simon-

sen i violin; anställdes sedan i liofka-

pellet i Köpenhamn; 1811 reste D. till

Tyskland, där han med framgång kon-

serterade och sedan anställdes i hofka-

pellet i Berlin; 1827 utnämndes D. till

symfonidirigent därst. och kvarstod som

sådan ända tills han 1859 pensionerades.

Af kompositioner kunna nämnas: en

stråkkvartett, duetter för 2 violiner, en

polonäs, ett adagio för violin. — Hans

son H e r m a n n Georg D., f. 5. 12. 1815

i Berlin, t 27. 11. 1858 därst., blef k. kam-

marmusiker i Berlin och komponerade

en stor mängd ouverturer och mellan-

aktsmusik samt operor (Das Fischer-

mädchen 1831, Cola Rienzi, Der Geister-

ring 1842, Die englischen Waaren 1844),

oratorier (Das Hallelujah der Schöpfung

1847, Die Siindfluth 1849), kantater, sån-

ger m. m.

Dameke, Berthold, f. 6. 2. 1812 i

Hannover, t 15. 2, 1875 i Paris, elev af

Aloys Schmitt o. Ferd. Ries i Frankfurt;

gjorde sig känd som framstående diri-

gent och pianist; var 1845 i Petersburg,

1855 i Briissel och lefde fr. o. m. 1859 i

Paris. Hans verk (oratorier, körsånger

och pianosaker) tillhöra mestadels Ber-

lioz' riktning. D. reviderade Pelletans

partituruppl. af Glucks operor.

Damenisation, de af Graun 1750 före-

slagna solfeggieringsstafvelserna: da,

me, ni, po, tu, la, be.

Damm, se Steingräber.
Damoreau-Cinti, L a u r e, f. Montalant,

f. 6. 2, 1801 i Paris, t 25. 2. 1863 därst.,

framstående opei-asångerska; var 1826

—

35 anställd vid St. operan i Paris, och så-

väl Rossini som Auber skref flera par-

tier för henne (den senare: "Svarta Do-

minon"); 1834 blef hon lärare i sång vid

konservatoriet, från hvilken plats hon
1856 drog sig tillbaka; utgaf en "Mé-
thode de chant" och flera romanser af

egen komposition.

1. Damrosch, Leopold, f. 22. 10. 1832

i Posen, t 15. 2. 1885 i New York; ägnade
sig, efter att 1854 blifvit med. dr., helt

åt musiken och blef anställd i hofkapel-

let i Weimar under Liszts tid; 1858—60

ledde D. filharmoniska sällskapets i

Breslau konserter och anordnade dess-

utom kvartettsoaréer i staden; 1862 or-

Dam—Dancla

ganiserade han en orkesterförening

därst. och ledde denna till 1871; sist-

nämnda år kallades D. till NewYork, där

han först ledde manskvartettsällskapet

Arion; organiserade de följande åren

flera musiksällskap, hvilka alla kommo
att få stor betydelse i stadens musiklif:

1874 "Oratorio Society", 1878 "Symphony
Society", 1881 musikfesten i New York,

1884 tyska operauppföranden vid Metro-

politan opera house. 1876—77 var han

dessutom ledare för filharmoniska säll-

skapets konserter. För sina stora för-

tjänster som organisatör och ledare er-

höll D. 1880 af Columbia univ. den mu-
sikaliska doktorsgraden. Som komposi-

tör utgaf han flera ouverturer, sånger,

pianostycken, oratoriet "Ruth o. Naomi"
m. fl.

2. F r a n k H e i n o D., den föreg:s son,

f. 22. 6. 1859 i Breslau; elev af fadern

och Moszkowski; körledare vid Metropo-

litan op. house 1885—91; grundade "The

People's Choral Union" och var sedan

öfveruppsyningsman för skolsången i

New York; 1898 ledare af oratoriesäll-

skapet; utgaf 1894 "Populär method of

sight singing".

3. Walter Johannes D., den fö-

reg:s broder, f. 30. 1. 1862 i Breslau; elev

af fadern och Draeseke; 1884 hjälpledare

vid tyska operan i metropolitan opera

house; efterträdde fadern som ledare för

oratorie- och symfonisällskapet; 1894 or-

ganiserade han "Damrosch opera com-

pany"; 1902—3 var D. ledare för filhar-

moniska sällskapet; D. har komponerat

sånger, en violinsouat, två operor ("The

scarlet letter" 1896 och "Cyrano" 1904),

Te deum 1898 m. fl.

Dancla, Jean Baptiste Charles, f. 19.

12. 1818 i Bagnéres de Biborre, t nov.

1907 i Tunis; elev af Baillot, Halévy och

Berton; 1834 violinist vid kom. operan i

Paris, 1857 violinprofessor vid konserva-

toriet; som kompositör utgaf han inemot

150 opus, företrädesvis kammarmusik;
som författare skref han bl. a. "Les com-

positeurs chefs d'orchestre" (1873), "Mi-

scellanées musicales" (1877); utgaf dess-

utom flera pedagogiska skrifter i violin-

spel. D. anordnade flera populära kvar-

tettsoaréer i Paris. Vid dessa biträddes

han bl. a. af sina bröder A r n a u d D.

(1820—62), violoncellist, och Leopold
D. (1823—95), violinist. Den förre har bl.
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a. utgivit en violoncellskola; den senare

var violinprofessor vid konservatoriet.

Daniel, S a 1 v a d o r, t 23. 5. 1871 i Paris

(stupade i en af kommunardernas stri-

der); var en tid musiklärare vid den ara-

biska skolan i Algier och utgaf 1863 sitt

bästa arbete: "La musique arabe"; några

dagar före sin död hade han utnämnts

till Aubers efterträdare som direktör för

konservatoriet, en befattning, som han
dock knappast kunde anses vara vuxen.

Danmark. Den danska musikhistoriens

litterära minnesmärken begynna med
1100-talet; dessförinnan känna vi endast

ett fåtal afbildade musikinstrument och

framför allt de för kunskapen om den

äldsta tonkonsten så viktiga lurarna (s.

d.) från bronsåldern. Om vikingatidens

musiklif veta vi ej så mycket rörande

D., men Islands musikkultur synes i viss

mån ha varit påverkad af den samti-

da skandinaviska. Instrumentalmusikens

bärare, lekarna, och de kringvandrande
sångarna (skalderna höra delvis hit) ha
bidragit till tonkonstens odling hos så-

väl hög som låg. Med den kristna kyr-

kans utbredning i landet följde en hög
musikkultur i kyrkor och kloster, hvar-

om bl. a. de talrika sångordningarna, ut-

färdade af de danska domkapitlen, tala.

Plera medeltida musikhandskrifter fin-

nas ännu i behåll, och här träffas, för-

utom liturgisk musik, en mängd hymner
och sekvenser, delvis äfven tonsatta in-

om landet. Jämte den kyrkliga musiken
fortsatte den världsliga att florera, ehu-

ru starkt påverkad af den samtida kyrk-

liga. Vid riddarhofven sjöngo lekare och

yrkessångare ballader och visor, vid de

stora folkfesterna dansades under musik
af sång eller instrument ringdanser och

under senare medeltiden äfven pardan-

ser. I kulturellt hänseende synes denna
världsliga danska tonkonst under 1100-

och 1200-talen ha varit företrädesvis

fransk; med 1300-talet har äfven Tysk-

land utöfvat ett mäktigt inflytande å

den inhemska tonkonsten. Försök till

rekonstruktion af den medeltida folkvis-

melodien har gjorts af Th. Laub; åt

folkvisedansen har bl. a. Hj. Thuren äg-

nat ingående studier; öfver den kyrkliga

musiken under medeltiden samt brons-

ålderns lurar föreligga omsorgsfulla stu-

dier af A. Hammerich (se källförteckn.

i slutet). Med reformationstiden begyn-

te på kyrkomusikens område den luther-

ska koralen efter hand uttränga den
gregorianska melodiformen; den strofl-

ska andliga folkvisan flck med Thomis-
sön (s. d.) och Jespersens (s. d.) koral-

psalmböcker afgjord öfvervikt och där-

med lämnades mera plats åt församlings-

sängen i kyrkan. Fr. o. m. 1699 blef Kin-
gos Gradual den allmänt använda ko-

ralpsalmboken. Rörande reformations-

tidens koralböcker och koralmelodier

har Nutzhorn offentliggjort en synner-

ligen grundlig och utförlig öfversikt.

Med 1500-talet erhöll hofmusiken ökad
betydelse. Från att i början ha varit

lika organiserad som kyrkomusiken med
företrädesvis sångare, kom så smånin-
gom instrumentalmusiken att spela en
allt viktigare roll. Därjämte afskildes

en särskild del, bleckblåsinstrumenti-

sterna, hvilka i viss mån kommo att in-

taga en särskild hedersställning som
"hoftrumpetare". Kristian III:s kapell

bestod af 30 sångare ("kantoriet"), däri

inberäknadt 7 små diskantister, och en
organist. Jämte dessa omtalas trumpe-
tare och "basunare", hvilkas antal va-

rierade mellan 9 och 13. Bland sång-

mästare från denna tid omtalas Adrian
Pétit Coclicus. Af infödda danskar nam-
nes som sångmästare bl. a. Mats Hack
hvilken samtidigt innehade en profes-

sur vid universitetet i matematik. Kan-
toriet flck sina sångkrafter vanligen

från skolorna, hvilka vid denna tid lade

mycken vikt vid god flerstämmig sång.

Fredrik II hade blott 20 sångare, däraf

8 diskantister; samtidigt omtalas flera

"fldlare". Tillfälligtvis omtalas besök af

"engelska instrumentister", hvilka dock
jämte musik utförde komedier, panto-

mimer, akrobatkonster och dansade. Kri-

stian IV visade ett synnerligen stort in-

tresse för musiken och anställde flera

namnkunniga musiker i hofkapellet. De
flesta voro instrumentister, hvilka nu i

antal bli sångarna betydligt öfverlägs-

na. Bland de särskilda framträdande in-

strumenten kunna nämnas violin, luta,

sinka och orgel. 1618 blef Melchior

Borchgrevinck kapellmästare och Mo-
gens Pedersen vice kapellmästare. Nå-

got senare omtalas Jacob örn som ka-

pellmästare. De gamla skolsångarna,

"discantisterna", begynna efter hand att

ersättas af mera öfvade italienska solo-

12
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sångare, och kören fick ej längre sin

forna betydelse. Högst stod hofkapellet

under Heinrich Schiitz' tid 1634. Vid en

af festerna vid prins Kristians bröllop

medverkade ej mindre än 80 "musikan-

ter". Under Kristian IV :s sista år sjönk

kapellet i anseende, och hans närmaste

efterföljare hade ej heller intresse för

att hålla ett kostbart hofkapell uppe.

Man nöjde sig således med ett ringa an-

tal hofmusiker och beställde musiker

från utlandet, då särskildt stora fester

framtvungo högre musikstat. — Öfver

den danska musiken under förra hälften

af 1600-talet föreligger en grundlig stu-

die af A. Hammerich. Om hofmusiken

i allmänhet har äfven C. Thrane gjort

grundliga studier. Vid början af 1700-

talet fingo en del nya instrument bety-

delse: flöjten och oboen; sinkan och lu-

tan försvunne i stället. Den franska

smaken trängde allt mera segrande ige-

nom, och franska komedier och interme-

dier gåfvos vid hofvet. Teatern fick ock-

så fr. o. m. nu en ökad betydelse. Under
1600-talet hade man nöjt sig med smärre
tillfällighetsuppföranden ända till 1688,

då ett särskildt hofoperahus byggdes-

Olyckligtvis nedbrann detta under på-

gående föreställning 1689, och först 1702

omtalas åter en operateater, hvarpå
dels franska dels italienska stycken gåf-

vos. Jämte operarepresentationer gåf-

vos vid denna tid flera hofkonserter med
musik af samtida populära mästare som
Corelli, A. Scarlatti m. fl. Af konungens
egna hofkomponister nämnas Bernardi
och Meier; den förre utnämndes till

dansk hofkapellmästare 1729 och bekläd-

de denna plats till sin död 1732. På 1720-

talet omtalas äfven hamburgaren Rein-
hard Keiser som främjare af musiken i

den danska hufvudstaden. 1721 engage-
rades ett hamburgiskt operasällskap,

som intill 1723 gaf tyska teaterstyc-

ken. Efter 1730 förlorar teatermusiken
tills vidare all betydelse, och i stället

ägnas så mycket större omsorg åt kon-
serterna. A vissa bestämda dagar i vec-

kan uppfördes offentlig musik af dels

utländska musiker dels inländska mu-
siker och musikvänner. Eedan 1727 om-
talas onsdagskonserter "mot betald en-
tré" och på 1730-talet nämnas ofta lör-

dagskonserterna hos L. Holberg. 1740
ankom Johann Adolf Scheibe till den

danska hufvudstaden och därmed begyn-

te ett allmänt uppsving i musiklifvet.

År 1744 stiftades "det musikalske so-

cietet", hvilket fick till närmaste upp-

gift att utbilda dilettanternas musika-

liska smak och tekniska förmåga. Sär-

skildt populära blefvo konserterna under
tiden mellan fastlag och påsk, dä ute-

slutande passionsmusik uppfördes. Med
slutet af 1740-talet fick ånyo operan be-

tydelse, och 1747 engagerades ett ita-

lienskt teatersällskap vid hofvet. Vän-
nerna af den inhemska musikodlingen,

ej minst Holberg, hade svårt att förlika

sig med denna utländska musikkultur,

som ej gaf plats åt de inhemska sträf-

vandena. Bland ledarna för den italien-

ska operan märkes 1748—49 ingen mindre
än Chr W. Gluck. Den danska konsert-

musiken med Scheibe i spetsen förde nu
en tid framåt en bekymmersam tillvaro,

och nya musikföreningar måste grundas
för att uppehålla det inhemska musik-
intresset. Den italienska musiken fick

en god ledare i Giuseppe Sarti, som 1754

kommit till Köpenhamn, och striden blef

nu hård mellan det inhemska och ut-

ländska. Med konung Fredrik V år 1766

begynte tills vidare den franska operan
och baletten att få ökad betydelse, i det

att ett franskt sällskap inkom och spe-

lade stycken af Grétry, Philidor, Mon-
signy och Rousseau ("Le devin de villa-

ge") m. fl. Härmed ökades ännu ytter-

ligare striden mellan de olika musik-
riktningarna. Sarti öfvertog nu 1770 så-

väl den italienska teatern som det dan-
ska sångspelet och sökte hålla det uppe,

men redan 1774 råkade allt i förfall. Äf-
ven den franska operan gick tillbaka

och därmed stod vägen öppen för en egen
dansk tonkonst. Tills vidare blef det

blott tysk i stället för den franska och
italienska, men Tysklands musik stod

dock närmare den danska och ett stort

steg framåt var redan taget, då den dan-
ska tonkonsten begynte taga den tyska
till förebild. På 1780-talet gjordes för-

sök med att införa den tyska "heroiska
operan", och Naumanns operor "Orfeus"
(skrifven för Köpenhamn) och "Cora"
(skrifven för Stockholm) uppfördes 1786

och 1788. Ehuru Naumann själf ledde
dem, gjorde de dock ej lycka, och dan-
skarna tycktes ej ännu vara mogna för

den "stora operan". Däremot upptogos
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konserterna i allt högre stil. 1778 grun-

dades "Det kg-l. danske Akademi" och tog

som sin främsta uppgift att uppföra god

musik vid offentliga konserter. En del

af dessa musikuppföranden ägde rum
med en efter dåtida förhållanden stor

orkester. Redan på 1780-talet möter man
Haydn på programmet, först med kvar-

tetter sedan äfven symfonier. Phil. E.

Bach förekommer äfven med kantater,

ouverturer, vidare Gluck, Salieri, Graun,

Hasse, Naumann m. fl. Själen i den dan-

ska musiken blef J. A. P. Schulz, en tysk

musiker, hvilken 1787 kallades till Kö-

penhamn som chef för den danska ope-

ran. Den musikform han företrädesvis

odlade var den tyska "Lieden" och sång-

spelet. Hans lättfattliga, behagliga och

trohjärtade melodier sjöngos snart af

alla samhällsklasser och bidrogo i hög
grad att popularisera den tyska musiken
i st. f. den franska chansonen, hvilken

förut utgjort den enda melodien, som
kunnat nå folket. 1790-talet är afgjordt

sällskapsvisans tid, då Rahbeks visor

sjöngos till enkla, folkliga melodier. År
1800 efterträddes Schulze af F. A. Ae.

Kunzen, som sökte hålla uppe de gamla
traditionerna och på sångspelets grund
skapa en inhemsk opera.

Med romantismens tidsålder i början

af 1800-talet begynte musiken få en an-

nan karaktär. Musiken blef nationel-

lare på samma gång den fick ett mera
innerligt, stämningsfullare innehåll. Fö-

regångsman på detta område i Danmark
blef C. E. F. Weyse. Hans fält var skol-

sången, den korta romansen och den
fosterländska folksången. Dessutom ar-

betade han i Grundtvigs anda på refor-

merandet af kyrkomusiken. Sedan Kin-

gos gradual 1699 hade koralen under-

gått många förändringar, från Breiten-

dichs (1764) och Schiörrings (1778) för-

finade rytmiska, salongsmässiga melo-

dier till Zincks (1801) stela o. högtidliga

gammaldagskoraler. Som reaktion mot
denna mindre folkliga koralrevision sök-

te Grundtvig återföra psalmsången till

folklig grund genom att dikta nya psal-

mer, hvilka de samtida kompositörerna
fingo tonsätta. En af de första nya me-
lodierna är Weyses till psalmen "Den
signade dag" (s. d.). Hufvudrepresen-
tanten för den nya riktningen inom ko-

ralmusiken är Henrik Rung (s. d.). Wey-

se själf utgaf 1837 en ny koralbok i nära

anslutning till Zincks, och med denna
som utgångspunkt utarbetade Berggreen

sin ännu allmänt brukade koralbok

(l:sta uppl. 1853). — Konstmusiken och

operan fick i D. F. R. Kuhlau en god re-

presentant. Hans opera "Elverhöj" (pre-

miére 1828) utgör ett viktigt steg framåt

i nationell riktning. De stora namnen,
hvilka under 1840-talet förde den dan-

ska musikens rykte ut öfver hela den
bildade världen, äro J. P. E. Hartmann
och N. V. Gade. Den senare är måhända
större som gedigen tonsättare, den förre

helt säkert folkligare och som sådan af

större betydelse för den inhemska na-

tionella musiken. Äfven har Hartmann
förtjänsten af att ha grundlagt den dan-

ska manskvartetten. För den danska
folkliga tonkonsten på 1850- och 60-talen

har äfven A. P. Berggreen en stor be-

tydelse genom sin folkvisupplaga, koral-

bok, kvartetter och smärre solosånger

samt genom sitt arbete för skolsången.

På romansens och solosångens område
samt den nationella operans står P. A.

Heise på 1860- och 70-talen som en le-

dande man. Delvis i hans fortspår vand-

rar P. E. Lange-Miiller. Såsom skapare

o. ledare af Cseciliaföreningen 1851 stod

Henrik Rung som en god representant

för romantikens pietetsfullhet mot de

gamla vokala mästarna. Inom den hög-

re konstmusiken framträda sedan såda-

na namn som Emil Hartmann, A. Enna,
C. Nielsen m. fl. Inom den folkliga ton-

konsten, hvilken alltid i Danmark stått

högt, framträda J. O. E. Hornemann, H.

Matthison-Hansen, J. C. Gebauer, Chr.

Barnekow, A. Winding, H. Nutzhorn,

J. Gl£Eser m. fl. Inom den glada, lättare

dansmusiken möter oss det populära

namnet Lumbye. — Af stor betydelse för

musikutbildningen blef det 1867 stiftade

"Kjöbenhavns musikkonservatorium". —
Inom musikhistorien har D. för närva-

rande att uppvisa namn som A. Hamme-
rich, stiftaren och utvecklaren af instru-

mentalsamlingen i kunstindustrimuseet,

W. Behrend, C. V. Ravn, C. Thrane, Th.

Laub, H. Panum m. fl.

Källor: Allmänna handböcker: Pa-

num-Behrend, 111. Musikhistorie (flera

kap. uteslutande om Danmark), 1905; J.

Aarsbo, Fra den danske musiks historie,

1904; V. C. Ravn, Skandinavische Musik,
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Mendel-Reissmanns lex.; H. V. Schytte,

Nord. musiklexikon I—III, 1888—92 (med

biogr. öfver danska musiker företrädes-

vis i bd III); Salmonsens konvers.-lexi-

kon; Danskt biogr. lexikon; A. Soubies,

Hist. de la musique. Etats scandinaves,

Paris 1901 ff.; W. Niemann, Die Musik

Skandinaviens, Lpzg 1906. — T i d e n i n-

till 1500: A. Hammerich i Aarb. f.

nord. oldkynd. 1893 och 1903 om lurarna

(K. Kroman äfven); H. Thuren, Das dä-

nische Volkslied, Zs. IMG IX, 13; Hj.

Thuren, Tanz u. Tanzgesang im nord.

Mittelalter, Zs. IMG IX, 209, 239; Ham-
merich, om danska sekvenser, 1912 (under

utg.). — Tiden 1500—1800: Th. Laub,

Om kirkesaugen, 1887; H. Nutzhorn, Den
danske menigheds salmesang, 1909 ff.; V.

C. Ravn, Konserter og mus. selskaber i

aeldre tid, 1886; A. Hammerich, Musiken

v. Kristian IV:s hof, 1892; S. A. E. Ha-

gen, Hist. Tidskr. 6 R. IV s. 420-44; C.

Thrane, Fra hofviolonernas tid, 1908; Hj.

Thuren, Orfeus o. Eurydice, Fra Arkiv

o. Mus. IV; Th. Overskou, Den danske

Skueplads; P. Hansen, Den danske Skue-

plads; Ravn, biografier af danska mä-
stare under 1700-talet i "Samf. til udg. af

dansk musik." — Tiden 1800—1900:

C. Thrane, Danske komponister, 1874

(Weyse Kuhlau, Gade, Hartmann); C.

Thrane, Caeciliaforeningen og dens stif-

ter, 1901; A. Hammerich, Musikförenin-

gens historie 1836—86, 1886; A. Hamme-
rich, Kjöbenhavns musikkonservatorium
1867—92, 1892; A. Sörensen, Studenter-

sångföreningen 1839—89, 1889; D. Gade,

Niels W. Gade, Kbhn 1892; R. Henriques,

N. W. Gade, Kbhn 1891; A. Hammerich,
J. P. E. Hartmann, Nord. Tidskr. 1900

(Smbd. IMG II, 455); W. Behrend, J. P.

E. Hartmann; Otto Mailing—Axel Sören-

sen, Hartmanns melodier, Kbhn Vilh.

Hansen; Musikbladet 1885 med jubile-

umsnummer af Hartmann; Musikbladet
1887, jub.-nr af Gade; C. Skou, A. P.

Berggreen, Kbhn 1895; J. Aarsbo, Dansk
Folkesang fra det 19. Hundredaar I, 1903,

II, 1904; Chr. Kierulff, P. Heise i Nord.
Musiktidende 1880 och Hornemann i N.
Mus. 1882; A. Hammerich, Musikhisto-
riskt museum, Kbhn 1909 (tysk uppl.

1911); J. Foss, Organist- og kantorembe-
derne, Kbhn 1906; G. Skjerne, H. C.

Lumbye, Kbhn 1912. — Se vidare Teater.
Danning, Sophus Christian, f.

16. 6. 1867 i Odense; elev af konserv, i

Köpenhamn och i Sondershausen; 1899

musiklärare i Bergen; kapellmästare för

"Harmonien" och den "nationale scene"

i Bergen 1899—1907; kapellmästare vid

Fahlströms teater 1907—11; har bl. a.

komponerat en Dantesymfoni, operorna

"Kynthia" och "Elleskutt", sånger och

pianostycken.

Dannreuther, E d wa rd George, f.

4. 11. 1844 i Strassburg, t 1905; kom vid

5 års ålder till Amerika, där han bodde

i Cincinnati; 1859 blef han elev af Leip-

zigs konservatorium med Moscheles,

Hauptmann och Richter som lärare; han
slog sig sedan ned i London som musik-

lärare och musikförfattare. D. var en

varm anhängare af Wagner och grun-

dade 1872 Wagnersällskapet i London
samt ledde två serier Wagnerkonserter
1873—74; hans mest bekanta skrift är

"Wagner and the Reform of the Opera"
(1872 utg. i "Monthly musical record",

1904 separat). D. intresserade sig äfven

för den äldre musiken och gaf 1874

—

93 regelbundna kammarmusikkonserter
med kompositioner af äldre mästare,

framför allt Bach, Mozart och Beetho-

ven, men äfven Chopin och Schumann.
Dannström, Johan I s i d o r, f. 14. 12.

1812 i Stockholm, t 17. 10. 1897 därst.;

1826 elev af Mus. akad. med J. E. Nord-

blom som lärare i siång; tjänstgjorde se-

dan 1829—33 å handelskontor, under hvil-

ken tid han gaf lektioner i gitarr och

flöjt, så att han med egna medel kunde
företaga en resa till utlandet för att när-

mare utbilda sig i musik; innan denna
resa 1837—38 anträddes, hade E. Drake
gifvit honom enskild undervisning i har-

moni och kontrapunkt och I. Berg i

sång; äfven utgaf han vid denna tid sin

första sång: en romans med ack. af

piano el. gitarr; studietiden i utlandet

användes i Berlin företrädesvis till för-

värfvande af musikteoretiska kunskaper
hos S. V. Dehn; äfven besöktes flitigt

teatern; 1838 fortsatte han sin resa till

Italien, där Forini i Bergamo blef hans
lärare i sång; hösten 1840 tillbragtes i

Sydfrankrike och våren 1841 i Paris, där
han uppmärksamt lyssnade till sångare
som Rubini, Lablache, Grisi och Persia-

ni; hos Rubini fick han en kortare tid

handledning i sång; s. å. gick färden till

Polen, där han äfven studerade teater
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och sång; öfver Wien, där han samman-
träffade med Franz Berwald, gick färden

tillbaka till Stockholm; d. 28. 8. 1841 de-

buterade D. å k. t. i "Il bravo" af Mer-

cadante; trenne år varade hans enga-

gement vid denna scen (intill 1. 7. 1844),

och han synes under denna tid ha va-

rit en högt uppburen sångare, hvars

namn ofta namnes i samband med de

två storheterna Jenny Lind och Gio-

vanni Belletti. Han sjöng ofta tillsam-

mans med Jenny Lind och hade således

godt tillfälle att studera och lära af

hennes genialiska sångkonst; åren

1844/45 tilbragte han sedan i Paris under

flitiga sångstudier för Manuel Garcia

(förut J. Linds lärare); efter återkom-

sten till Stockholm ägnade D. sig åt

sångundervisningen och utbildade flera

elever, däribland L. Michaeli, Hertha
Westerstrand, Betty Boye, Vendela An-
dersson, Leocadi Berghnér, Anna Hell-

ström m. fl. 1849 utgaf han en "sångme-

tod" innehållande hans samlade erfa-

renheter som sångare och pedagog (ny

uppl. 1876). På 1850-talet uppsatte han
dessutom en instrumentalhandel i huf-

vudstaden. Som kompositör blef D. mest

bekant genom sina polskor med text,

hvilka alla äro synnerligen tacksamma
för koloraturröst. Musikaliskt sedt äro

de mera instrumentala än vokala, och

koloraturen är violinens ej röstens.

Denna folkdansartade sång förblef ett

utmärkande drag för nästan alla D:s

visor, äfven där textens karaktär må-
hända hade kraft mindre lekande ryt-

mer. Af hans sånghäften prisbelöntes

en samling 1876 af Mus. Konstförenin-

gen. De flesta af D:s sånger tillkommo

på 1840—60-talen; bland dem märkas:
"Erotiskt svärmeri", "Vore jag blom-

ma", "Statsfången", "Sex andliga sån-

ger", "Sex polskor", "Tre skogsblommor
från Finland", "Le salon musical"; af

sångduetter äro bekanta: "Duellanter-

na", "Bacchi barn", "Våren o. glädjen",

"En reception i Bacchi tempel"; "Stjär-

nan" (f. tenorsolo o. bl. kör). För sce-

nen: "Skomakaren o. hans fru" (Mindre

t. 1847), "Herr o. fru Tapperman"
(Djurg.-t. 1848), "Doktor Tartaglia" (k. t.

1851), "Lordens rock" (Djurg.-t. 1861);

alla dessa äro korta komedier i 1—2 ak-

ter. En själfbiografi, daterad decem-
ber 1895, utgafs i tryck 1896: "Några

blad ur Is. Dannströms minnesanteck-

ningar." I denna finnas flera värdefulla

bidrag till svenska musiken särskildt

under 1840-talet; bl. a. ingår en ypperlig

karaktäristik af J. Lind (äfven smärre

af Kr. Nilsson, L. Michaeli m. fl.).

Dans, rytmiska rörelser med kroppen
i takt efter sång eller instrumentalmu-

sik. Den äldsta d. kan efter sitt ända-

mål indelas i olika slag: arbetsdanser,

erotiska danser, krigiska danser, kult-

danser. Till det förstnämnda slaget hö-

ra ofta äfven lekarna och de danser,

hvilka uppstått genom efterhärmning

af djurens lekar. Naturfolken och de

asiatiska kulturfolken äga alla dessa

dansarter. D. träder tidigt i förbindel-

se med kulten än som offerdans än som
medel till afvärjande af sjukdomar.

Årsfesterna, speciellt vårfesterna, fira-

des fordom med särskilda rituella dan-

ser. Ofta voro dessa af erotisk inne-

börd. Krigsdanserna afsågo uppeggan-

de till mod samt framkallande af smi-

dighet och rörlighet i kroppen. Dan-
sen som rekreationsmoment framträder

hos alla slagen, dock måhända mest i

lekdanserna. I formellt hänseende har

dansen sedan uråldriga tider varit figur-

dans med en eller flera dansande, hvil-

ka utföra rörelser med ben, händer,

hufvud och kropp. I de flesta äldre

kulturländer funnos särskilda danser-

skor, hvilka än voro anställda i kul-

tens tjänst än i det enskilda nöjets

tjänst; grekerna dansade gärna själfva,

romarna sågo hellre andra dansa; hos

grekerna ingick dansuppfostran i ung-

domens utbildning, hos romarna köpte

eller hyrde man danserskor för sitt

eget nöjes skull. Hos de äldsta ger-

manska folken äro dansarterna af sam-

ma slag som hos naturfolken: kultdan-

ser, krigsdanser, arbetsdanser, erotiska

danser m. m. Under medeltiden fram-

träda särskildt två former af dans: den

enkla, öppna kedjan ("sladd") och den

slutna ringdansen. Båda fortlefva än-

nu i folkdansen (s. d.). Till ringdansen

hörde under 13—1500-talen ofta en viss

regelmässig rörelse bestående i två steg

åt vänster och ett åt höger. Till den

utvecklade ringdansen, hvilken återgaf

en viss handling, hörde äfven solodans

af ett eller flera par inuti ringen, under

det att denna rörde sig åt vänster (med-
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sols). En konstmässig utbildning af

ringdansen ledde till bågdansen imder

1400-talet. Ur solodansen inuti
^
ringen

kunde redan under medeltiden åtskilli-

ga slag af pardanser utan ring uppstå.

Med afseende på dansens karaktär var

den "gången" eller "sprungen", lång-

sam eller hastig. Den egentliga konst-

dansen begynte med 1400-talet och spe-

ciellt i Italien och Frankrike. Den nya

tidsåldern förbereddes därigenom, att

d. flyttades från det fria till danssalar-

na, samtidigt med att dräktens särskil-

da beskaffenhet hos de högre klasserna

lade hinder i vägen för fria, naturliga

rörelser. Under 1500-talet begynte dessa

nya "höfviska danser" få sin största ut-

bredning norr om alperna. Från Italien

kommo de konstmässiga: passamezo, pa-

vana, saltarello, galliarda, från Frank-

rike bassedansen och baletten. Den

gamla ringdansen med två steg åt vän-

ster, ett åt höger, lefde kvar i branlen

och kvarstod som sådan inpå 1600-talet.

Mot slutet af 1500-talet försvinna allt

mera de italienska inflytelserna, och de

franska bli mera ensamrådande. Un-

der 1400-talet brukade man förena dan-

serna två och två i grupper, så att en

långsam, "trädd", dans i jämn takt (^Z*

el. Vi-takt) fick föregå en i hastigt

tempo i '/i-takt. Under 1500-talet indi-

vidualiserades dessa två danser, så att

man fick två själfständiga danser i stäl-

let. De vanligaste äldre danserna, hvil-

ka sammanställas i grupper, äro: pas-

samezo-saltarello, pavana-gaillarda, 'tysk

dans'-'språng'. Mot slutet af århundra-

det förlorade man intresset för de lång-

samma danserna, hvilka efter hand do-

go bort, och de glada vunno i stället så

mycket större utbredning. De vid ti-

den omkring år 1600 vanligaste danser-

na äro courante, gaillarde, volte, bran-

le, allemande och balett. Omkring år

1620 äro tre af dessa danser de vikti-

gaste moddanserna: branle, courante,

gaillarde. Den förstnämnda represen-

terar det högtidliga allvaret, den sist-

nämnda den uppsluppna glädtigheten.

Couranten innehar den gyllene medel-

måttan och är därför omtycktast. Vid
midten af århundradet ha nya mod-
danser vunnit popularitet: sarabande,

bourrée, passepied och slutligen menu-
ett. Samtidigt lösgör sig gavotten ur

branlen, med hvilken den alltsedan 1500-

talets slut bildat en dans. Omkring år

1700 har menuetten kämpat sig fram till

främsta platsen, gaillarden har blifvit

allt långsammare och försvinner slut-

ligen helt och hållet; couranten blir,

äfven den, sällsyntare. I stället får me-

nuetten en ny konkurrerande dans i po-

lonäsen, hvilken uppstått ur 1600-talets

glada polska dans; masurkan existerar

jämte polonäsen men når ej samma po-

pularitet som denna; omkring år 1750

inneha menuett och polonäs de högre

klassernas hufvudgunst, och först mot

slutet af århundradet få kontradan-

serna med kadrilj och angläs större

plats. Under 1800-talets första årtion-

den äro kadrilj och angläs de främsta

danserna, menuett och polonäs försvin-

na. De nya tyska runddanserna (par-

danserna) med valsen i spetsen tränga

snart segrande fram, och på 1820-talet

är valsen den mest omhuldade dansen.

På 1830-talet uppträda nya runddans-

former: galopp och schottisch, och på

1840-talet följa sedan: polka och ma-

surka. 1850-talet är polkans glanstid,

och nya kombinationer uppstå ur den-

na: rheinländer och wienerkreuz. Till

sist kommer på 80-talet pas-de-quatre

och slutligen efter 1900: bostonvals, two-

steep, mignon m. fl. Under hela den-

na runddansens glanstid, fr. o. m. valsen

på 1820-talet har figurdansen varit un-

danträngd, och knappt mer än en form

af figurdans har stått kvar, nämligen

fransäsen — 1830-talets kadriljform. I

våra dagar sträfvar man att åter in-

föra figurdausen genom att ånyo odla

de gamla danserna: menuett och gavott.

— Dansens glanstid som konstdans är

1650—1800, då den inöfvades och inlärdes

skolmässigt, i början (1600-talet) blott

vid hofven och de närmast hofven stå-

ende kretsarna, sedan (1700-talets förra

del) äfven adelskretsarna och sist (1700-

talets senare del) äfven borgarklassen.

Med franska revolutionens demokratiska

idéer försvinner den konstmässiga, väl

inöfvade dansen, på samma gång folkets

breda lager bli bärare af dansen. Den
konstmässiga dansen förvisas uteslutan-

de till scenen. Redan under 1600-talet

blandade man i rikligt mått in dansen i

teaterstyckena och härur framgick till

sist den själfständiga baletten. En följd-
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riktig utveckling af denna blef i sin

tur 1700-talets pantomim. — Litt.: Czer-

winski, Gesch. d. Tanzkunst, 1862; ny
uppl. 1882; Böhme, Gesch. d. Tanzes in

Deutschland, 1886; Voss, Der Tanz u.

seine Gesch., 1868; Desrat, Dictionnaire

de la danse, 1895; Bie, Der Tanz, 1905;

Storck, Der Tanz, 1903; Th. Arbeau,

Orchesographie, 1588 (ny uppl. 1888;

öfvers. af Czerwinski: Die Tänze d. XVI.
Jahrh., 1878); de Soria, Hist. pittoresque

de la danse, 1897; Miirich, Neue u. alte

Tänze, 1900. — Se äfven följande skrif-

ter af T. Norlind: Diktkonstens, dansens

o. musikens ursprung; Dans o. Musik i

svensk folktro; Den svenska polskans

hist. (Stud. i sv. folklore I, II, V, 1911);

Zur Gesch. d. Suite, Smbl. d. IMG VII,

172—203; Zur Gesch. d. poln. Tänze,

Smlb. d. IMG XII, 501—525; Melodier till

sv. fkvisor o. folkdanser. Sv. Landsm.

1906; Svärdsdans o. bågdans, Feilbergs

Festskr., 1911; Latinska skolsånger, 1909.

— Se vidare Folkdans, Suite.
Danzi, Franz, f. 15. 5. 1763, f 13. 4.

1826 i Karlsruhe; elev af fadern Inno-

cenz D., som själf var en skicklig violon-

cellist, och Vogler; kom 1778 till Miin-

chen, där han skref sin första opera:

"Die Mitternachtsstunde"; flera andra

operor följde sedan ("Der Kuss", "Cleo-

patra", "Iphigenia" m. fl.); ingick 1790

äktenskap med den berömda sångerskan

Marguerite Marchand och företog till-

sammans med henne en konstresa till

Prag, Leipzig och Italien; 1797 återvän-

de han till Miinchen, där han kvarstan-

nade till hustruns död 1799; 1807 utnämn-
des han till hofkapellmästare i Stutt-

gart och blef slutligen kapellmästare i

Karlsruhe, på hvilken post han kvar-

stod till sin död. D. var en högt ansedd
sånglärare och komponerade flera verk
för sång och för kammarmusik.
Da Ponte, Lorenzo, f. 10. 3. 1749 i

Ceneda, Venetien, t 17. 8. 1838 i New
"York; han utbildades först till präst;

1774 var han professor i vältalighet och

musik vid ett seminarium i Triest; ut-

visades 1777 ur Venetien till följd af en

politisk dikt; förde sedan ett kringflac-

kande lif: 1784—90 var han textdiktare

för den italienska operan i Wien och

skref i denna egenskap sina berömdaste
verk: texterna till Mozarts "Figaros

bröllop" och "Don Juan"; flyttade efter

1790 till England och till sist till Ame-
rika. 1823—27 utgaf han i 4 band sina

memoarer.
Darell, Ragnar Johan Valdemar, f.

2. 10. 1877 i Bergshammar, Söderman-

land; elev af k. konserv, i Stockholm
1898—1904; musiklärare-ex. 1900, musik-

dir.-ex. 1902, kyrkosångare-ex. 1903, or-

ganist.-ex. 1904; kapellmäst. vid Folk-

teatern i Stockholm 1900—04; sedan 1905

musiklärare vid h. allm. läroverket och

domkyrkoorganist i Linköping; D. har

gjort sig känd som nitisk lärare och god

musiker; utgaf 1909 en mässbok i an-

slutning till Linköpings domkap:s äm-
betsbref.

1. David, Ferdinand, f . 19. 6. 1810 i

Hamburg, t 19. 7. 1873 i Schweiz; 1823—

25 elev af Spohr och Hauptmann; upp-

trädde året därefter som violinvirtuos

på en Gewandhaus-konsert i Leipzig;

konserterade sedan som violinist fler-

städes (Dorpat, Petersburg, Moskva,

Riga m. fl. ställen); 1836 kallade Men-
delssohn honom till Leipzig, där han se-

dan kvarblef; D. tog nitiskt del i stif-

tandet af Leipzigs konservatorium och

utgjorde efter Mendelssohns död läroan-

staltens främste man; som lärare i vio-

lin torde D. vara att räkna som århun-

dradets allra främste; som virtuos till-

hörde han närmast den Spohrska rikt-

ningen med bred ton, klar och gedigen

frasering och uttrycksfullt spel; ehuru

D. var en af sin tids främsta soloviolini-

ster, torde han dock ha stått högst som
ensemblespelare; af utgifna arbeten har

hans violinskola vunnit världsrykte;

som kompositör är han bekant genom
sina violinkonserter; mindre kända äro

hans tvenne symfonier och operan

"Hans Wacht". — D. blef 1858 LMA i

Stockholm.

2. Felicien César D., f. 13. 4. 1810

i Cadenet, Vaucluse, t 29. 8. 1876 i St.

Germain en Laye; han begynte som kor-

gosse vid katedralen i Aix och blef se-

dan kapellmästare vid teatern i Aix;

1830 begaf han sig till Paris för att un-

der Cherubini vidare utbilda sig som
musiker; till lärare hade han dessutom

Fetis (komposition), Benoist (orgel) och

Raber; 1831 ingick han i Saint-Simoni-

sternas sekt och begaf sig 1833 som mis-

sionär för denna till Orienten (Konstan-

tinopel, Smyrna, Egypten); 1835 åter-



184 D. c—De Croll

vände han till Paris och utgaf s. å. en

samling orientaliska danser, hvilka dock

ej vnnno något större erkännande; 1844

skref han sitt berömdaste verk: odesym-

fonien "Le désert", som uppfördes å en

konservatoriekonsert med afgjord fram-

gång; de följande verken, oratoriet "Mo-

ses på Sinai", odesymfonien "Colum-

bus", mysteriet "Eden", mottogos visser-

ligen mera lamt, men han var dock nu

en berömd man och fick därför med lätt-

het sina verk uppförda. 1857 uppfördes å

théätre lyrique hans opera "La perle du

Brésil"; 1859 upptog stora operan "Her-

culanum" (verket hette ursprungligen

"Världens ände"); 1862 spelades "Lalla

Rook" (Sthlm 1870) o. 1865 "Le saphir".

Af hans öfriga kompositioner märkas: 2

symfonier, 24 stråkkvartetter, 2 nonet-

ter för blåsinstrument, solosånger m. m.

D. är närmast schumannian med en viss

säregen orientalisk kolorit i sina verk;

österländska melodier öfverflöda i alla

hans verk; det melodiska elementet är

hufvudsaken, och alla hans kompositio-

ner utmärka sig för en mild, nästan vek
stämning. Såsom programmusiker till-

hör han Berlioz' riktning.

Davidov, Charles, f. 17. 3. 1838 i

Goldingen, Kurland, t 15. 2. 1889 i Mosk-
va; framstående violoncellist; studerade

först matematik vid univ. i Moskva in-

till 1858, sedan cello för Schmiedt i sam-
ma stad och Schuberth i Petersburg;

komposition för Hauptmann i Leipzig;

1859 uppträdde han f. f. ggn offentligt å

en Gewandhauskonsert; han blef sedan
lärare vid konserv, i Leipzig och förste

cellist i Gewandhausorkestern; 1862 kal-

lades han till Petersburg som cellist

i operan och lärare vid konservatoriet;
1876—86 var han direktör för konserv.

därst. Hans kompositioner utmärka sig

för en viss behagfull melankoli och pas-

sioneradt uttryck; de flesta äro för

violoncell: 4 konserter (op. 5, 14, 18, 31),

en rysk fantasi (op. 7) m. fl.; en p.-kvin-

tett, en stråkkvartett, en sextett och två
orkesterverk (symf. skiss op. 27 och
suite op. 37); dessutom en mängd sån-
ger.

D. c. = da capo.

D-dur (fr. ré majeur, eng. d major),
durtonart med d till grundton och två
kors (f och c); h-moll parallelltonart.

Debain, Alexandre Francois, f.

1809 i Paris, t 3. 12. 1877 därst.; uppfin-

nare af harmonium; efter studier hos A.

Sax och Mercier grundade han 1834 en

egen pianofirma; i aug. 1840 uttog han
patent för ett "harmonium", hvilket

snart gaf honom världsrykte; D. för-

bättrade äfven dragharmonikan (concer-

tina).

Debile, d e b o 1 e (it.), svagt.

D e b o r a h, skådespel i 4 akter, med
körer och kupletter, af Mosenthal, öfver-

satt af J. Jolin och musik af A. Ran-
del; gafs å kgl. teatern 1859: 6 gånger.

Debussy, C 1 a u d e A c h i 1 1 e, f. 22. 8.

1862 i St.-Germain-en-Laye, elev af kon-

serv, i Paris och E. Guiraud; erhöll

Rompriset 1884 genom kantaten "L'En-

fant prodigue"; de följande arbetena

hade svårt att tränga igenom på grund
af deras till ytterlighet gående moder-

na stil; där detta öfverförflnade, ner-

vösa skrifsätt mindre framträder, är D»

mest sympatisk; af hans bättre verk må
nämnas: 6 "ariettes" till ord af Verlaine,

5 "Poémes de Baudelaire", orkesterstyc-

kena: "Nuages", "Fetes", en ork.-suite,

"Prelude symphonique", lyriska dramat
"Pelléas et Mélisande" (op. comique 30.

4. 1902).

Debut (fr.), begynnelseroll; första upp-
trädandet.

Debutera, uppträda för första gången.
Decima, det tionde diatoniska tonsla-

get.

Decimett, komposition för 10 instru-

ment.

Deeimol, en figur af tio likvärdiga no-

ler i st. f. åtta eller nio af samma slag.

Deciso (it.), bestämdt, distinkt.

Declamando (it.), med uttrycksfullt

föredrag; mera taladt än sjunget.

Decomposé (fr.), osammanhängande.
Decresc. =: decrescendo.

Decrescendo (it.), aftagande; med af-

tagande styrka.

De Croll, Reinhold, musiker i sven-
ska hofkapellet 1700—1710 och dessutom
1704—1710 klockspelare vid tyska kyr-
kan; efterträdde 1702 sin fader som or-

ganist vid Riddarholmskyrkan, men sy-

nes något senare ha utbytt denna syssla

emot organistbefattningen i Jakobs kyr-
ka; han dog i nov. 1710, och Dan. Grana-
tenflycht skref till hans begrafning d.

29. 11. en dikt (tryckt), hvari hans för-

tjänster prisas. Flera kompositioner för
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klaver af honom finnas i handskrifter

bevarade. I Ternstedts klavérbok i Upps.

bibi., Tab. 110, finnas tre menuetter, en

för "Sparre och Wrede", en för "Monsrr
Diiben" (kapellmästaren), en för "Ma-
dame Diiben". De två senare finnas äf-

ven i Erikssons notbok af 1699 i Kgl.

bibi. I Kalmar bibl:s musik-handskr.

4a finnes en "Menuet pour M:r Lind-

ström" betecknad med De Crolls namn,
och troligen äro äfven några af de an-

dra obetecknade danserna i samma not-

bok af honom. — Som klockspelare ef-

terträdde han sin broder Johannes D„
hvilken alltsedan 1660-talet skött befatt-

ningen. Troligen är denne broder den-

samme som "Jean Baptiste D.", hvilken

1699 namnes som uppvaktande musiker
vid hofvet. Han dog i sept. 1704. — Se

handl. i riksarkivet och slottsarkivet

samt Lydekes afhandl. De ecclesia teu-

tonica.

Dedié (fr.), tillägnad.

Deduetio (lat.), den nedåtstigande ton-

skalan.

Defleiendo, se c a 1 a n d o.

De Geer, berömd adlig ätt, hvilken 1627

inkom till Sverige. Många af ättlin-

garna ha varit lifligt intresserade mu-
siker. De flesta musikminnena äro fa-

stade vid Finspång, där biblioteket (nu

i Norrköping) till våra dagar bevarat en
synnerligen värdefull samling musik-
tryck och handskrifter, hvilka på ett

förträffligt sätt belysa svensk musikod-
ling under 1600- och 1700-talen (se här-

om B. Lundstedt, Katalog öfver Fin-

spångs bibi. s. 323—27 och T. Norlind,

Vor 1700 gedruckte Musikalien s. 203 m.
fl. st.). De äldsta musikalierna äro från

1630-talet och äga anteckningar, som ut-

visa, att de begagnats dels af den store

Louis D. d. ä. (t 1652) dels d. y.

(t 1695). Under 1700-talet uppehöllos de
musikaliska traditionerna på det om-
sorgsfullaste, och många tryck samt
handskrifter utgöra minnen från denna
tid. Den sistnämndes ättling i fjärde

led, hofmarskalken frih. Gerhard D.

(t 1846), var särskildt intresserad för

musiken. J. M. Rosén säger om honom
i Några minnesblad: "Omgaf sig med
ett hof af musici, på en gång beskydda-
re och lycklig utöfvare af tonkonsten"
(I, 17). Han invaldes i Mns. akad. 1841.

En annan ättling, öfverkammarherre

Johan Jacob D. (t 1809) invaldes re-

dan 1772 i samma akademi. Gerhard D:s

son den berömde politikern, skaparen af

Sveriges riksdagsordning, Louis Ger-
hard D., visar i sina "Minnen" ett

stort intresse för tonkonsten och en af-

gjord musikalisk begåfning.

Degré (fr.), tonsteg.

Dehn, S i e g f r i d Wilhelm, f. 25. 2.

1799 i Altona, f 12. 4. 1858 i Berlin; stu-

derade först juridik 1819^23 och var se-

dan anställd (1823—29) i svenska be-

skickningen i Berlin; studerade vid si-

dan om musik för organisten Dröb och
musikteori för B. Klein; genom Meyer-
beers förmedling blef han 1842 bibliote-

karie vid musikafdelningen i kgl. bibi.

i Berlin; i denna sistnämnda tjänst ut-

vecklade han en storartad verksamhet
dels genom att mönstergillt ordna sam-
lingarna dels genom nyinköp och af-

skrifningar (partitursättning af äldre

musik); 1849 erhöll han professors titel;

1842—48 redigerade han musiktidningen
"Cecilia"; af hans grundliga och lärda

skrifter må nämnas: "Theoretiseh-prak-

tische Harmonielehre" (1840, 2:dra uppl.

1860), "Analyse dreier Fugen aus J. S.

Bachs Wohlt. Klavier u. einer Vokal-
doppelfuge G. M. Buononcinis" (1858),

"Sammlung älterer Musik a. d. 16. u. 17.

Jahrh." (1837, 12 hftn). D. var högt
skattad som lärare och har bl. a. utbil-

dat: Kiel, P. Cornelius, Glinka, A. Ru-
binstein, Th. Kullak och H. Hofmann. —
LMA 1855.

Dejlig er jorden, populär andlig

melodi; text af Ingemann och tryckt

(text o. mel.) i "Dansk Kirketidende"

1850 s. 793 f. f. ggn; upptogs i Berggreens
koralbok under nummer 101; i Sverige

bl. a. i Eggelings sångbok ("Härlig är

jorden") under nummer 144 (293). Me-
lodien är ursprungligen en tysk andlig

visa till texten: "Schönster Herr Jesu"

(Fallersleben, Schles. Vksl. 287; Erk-
Böhme, Liederh. 2010, båda upptecknade

på 1840-talet från folkets sång); melodi-

en är äfven populär i Tyskland och har
i Liszts oratorium "Die heilige Elisa-

beth" upptagits till en "Marsch d.

Kreuzritter". Mozart har användt me-
lodien i en violinstämma (se Berggr:s

koralb.). Ett tryckt flygblad med mel.

finnes från 1749; äfven uppgifves den
finnas i Fuldasångboken af 1695. "Dansk
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Kirketidende" hade fått melodien från

en tysk skrift af s. å. (1850): "Neueste

Nachrichten aus dem Reiche Gottes".

Här heter det: "Sången är nyligen af

en lycklig hand funnen i Westphalen,

bland andra lämningar från medeltiden.

Den skall på korstågens tid vara sjun-

gen af korsfarare och pilgrimer på de-

ras vandringar till Jerusalem. Sången
är ånyo kommen ut bland folket och

har i Tyskland utbredt sig från plats

till plats, så att den i många nejder

sjunges af gamla och unga, af herde-

drängar på marken och af små barn".

Som folkmelodi synes den emellertid ej

vara gammal, och det medeltida ur-

sprunget är väl tämligen apokryfiskt.

Zahn känner ingen äldre källa än 1842

(Fallersleben), men anför en mängd
koralböcker efteråt, som upptagit den
(1861, 62, 66, 78, 80, 83, 85, 86, 87). Zahn
ger emellertid en annan äldre melodi af

1677 till samma text (nr 3975), hvilken
dock sedan endast upptagits i en koral-

bok af 1885. Zahn är af den uppfatt-

ningen, att den kända melodien häm-
tats från Schichts mel. 1819 till: "Helige
Liebe, Himmelsflamme" (Zahn nr 1319).

Deklamation (af lat. declamatio, före-

drag). 1. Föredragningskonst utan mu-
sik. Denna konst förutsätter dock en
kännedom om accentens (tonalitets- och
intensitetsacceutens) och rytmens lagar.

Särskildt viktig är denna d. på teatern.
— 2. Musik med toner, som i möjligaste
mån närma sig talet. Ofta samman-
faller det deklamatoriska musikföredra-
get med recitativet på en ton, hvilket
dock ej innebär, att det entoniga före-

draget kommer närmast det talade språ-
ket. Ofta användes d. i musiken vid
patetiska ställen eller högtidliga, all-

varliga moment i dikten (se t. ex. Schu-
berts "Der Tod u. das Mädchen"). —
3. Musikalisk föredragningskonst med
hänsyn tagen såväl till den patetiska
accenten som fraseringen och nyanse-
ringen. — 4. Musikens rytmiska förhål-
lande till textens (diktens) rytm. Text-
rytmens och musikrytmens samhörig-
het i ett godt deklameradt stycke hör
till de senare upptäckterna inom musi-
ken. Ett fullständigt sammanfal-
lande är här ej fullt möjligt, och frågan
blir då närmast, hvilken af de båda
skall göra de största eftergifterna. De

som i en sång se en förtonad dikt fordra

eftergifterna af musiken, de som där-

emot sätta melodien högst, kräfva sam-

ma eftergift af dikten. Romantiska sko-

lan med dess ensidiga dyrkan af musi-

ken häfdade musikens suveränitet öfver

dikten. Härvid hjälpte det ej, att mu-
siker och diktare förenades i en per-

son. Melodien bländade, så att ögat ej

blef skarpsynt nog rörande det text-

liga (se t. ex. Geijer). Wagner blef den

förste, som sökte taga hänsyn till båda
i högsta möjliga mån, och flera af de

nyare sångkompositörerna ha följt efter

i samma riktning, däribland framför

allt P. Cornelius och H. Wolf. — 5. Ta-

lad text med musik (deklamatorium=
melodrama s. d.). Sådana deklamato-

rier finnas i Sverige särskildt från 1820-

talet (se Brendler, Drake m. fl.).

Del, deir, dello, della (it.), gene-

tiv med artikel.

Delassement (fr.), se Divertisse-
m e n t.

Deldevez, Edouard Marie Er-
nest, f. 31.5.1817 i Paris, t 6.11.1897

därst.; elev af Habeneck, Halévy och
Berton vid konserv.; gaf 1840 en kon-

sert med egna kompositioner, hvilka

vunno mycket bifall; blef 1859 andre
och 1872 förste kapellmästare vid St.

operan; professor i orkesterklassen vid

konserv.; drog sig 1885 tillbaka från alla

befattningarna; D. var en gedigen kom-
positör, som skrifvit flera instrumentala
verk bl. a. 3 symfonier, kammarmusik-
verk, baletter, kantater, kyrkomusik;
äfven har han författat en del värde-

fulla böcker: "La notation de la musi-
que", "L'art du chef d'orchestre" 1878,

"De Texécution d'ensemble" 1888; dess-

utom några minnesanteckningar: "Mes
mémoires" 1890 och "Le passé å propos
du present" 1893.

Deliberato (it.), beslutsamt.

Delibes, L é o, f. 21.2.1836 i St. Ger-
main du Val, t 16. L 1891 i Paris; 1848

elev af konserv, i Paris; 1853 ackompag-
natör vid théätre lyrique och organist
vid St. Jean et St. Frangois-kyrkan;
1865 blef han andre körledare vid st.

operan; blef 1881 kompositionsprofessor
vid konserv, och medlem af akademien.
D. är känd som en af Frankrikes bäste
operettkompositörer. 1855 uppfördes
hans förstlingsoperett: "Deux sous de
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charbon" i Paris; 1857 kom "Maitre Grif-

fard", 1857 och 1863 "Le jardinier et son

seigneur"; hans rykte steg nu allt

högre, och verken blefvo allt flera. 1866

uppfördes baletten "La source", kom-
ponerad af D. tillsammans m. polacken

Minkus, 1870 baletten "Coppélia" (Sthlm

1896); 1873 följde komiska operan "Le

roi l'a dit" (Sthlm 1877); 1880 "Jean de

Nivelle" (Sthlm 1880); 1883 "Lakmé"
(Sthlm 1890) m. fl. Hans efterlämnade

opera "Kassya" fullbordades af Masse-

net (uppf. Paris 1893). D. skref äfven

populära manskvartetter och romanser

m. m.

Delicatezza, c o n (it.), med finhet, med
finkänslighet.

Delicato (it.), mjukt.

Della Maria, Pierre Antoine D o m é-

n i q u e, f. 14. 6. 1769 i Marseilles, t 9. 3.

1800; gjorde sina studier först i Italien

och skref sina första operor där; fr. o. m.

1796 bodde han i Paris, där han vann
särskild framgång med operan "Le pri-

sonnier" (1798; Sthlm 1799: "Den unge
arrestanten"; intill 1858 gifven 69 ggr
i Sthlm; i Kphn 1801); de följande blef-

vo i hög grad populära; till Stockholm
kommo äfven "L'oncle valet" (Sthlm

1802: "Morbroderns dräng") och "L'opera-

Comique" (Sthlm 1803: "Opera-komi-

ken").

Della Santa, L u i g i, f. 1882 i Fiano i

Kyrkostaten; sångare (basbaryton); de-

buterade 1841 på teatern i Donizettis

"Parisina" och begaf sig sedan till

Grekland; år 1847 ingick han vid det

italienska operasällskap, som under Vi-

cenzo Gallis anförande spelade i Köpen-
hamn, och begaf sig följande året till

Stockholm; han var sedan anställd vid

k. t. 1.7.1850—1.7.1853. D. prisas som
en ypperlig såväl sångare som skåde-

spelare. Bland hans roller märkas:
Carl V i "Ernani", Figaro i "Barbera-
ren", Macbeth i Verdis opera, Rudolf i

"Sömngångerskan", Orovistos i "Nor-
ma". — Litt.: F. Hedberg, Sv. opera-

sångare 1885, s. 285—88.

Delle Sedie, E n r i c o, f. 17. 6. 1826 i

Livorno, t dec. 1907 i Vésinet, Paris,

framstående barytonist och mycket an-

litad sånglärare; sjöng först i Italien

1851, sedan i Wien, London, Petersburg
o. 1861 i Paris; anställdes å sistnämnda
plats som konservatorielärare; af hans

elever kunna nämnas Kristina Nilsson,

Olof Lemon och M. Bratbost; sin sång-

metod nedlade han i tvenne arbeten:

"L'arte e fisiologia del canto", Milano
1876, och "L'estetica del canto e dell'

arte melodrammatica, Milano 1886; båda
förenade han sedan i en skrift, hvilken

utkommit på flera språk: på engelska:

"Complete methode of singing", New
York; på svenska: "Teoretisk och prak-

tisk sångskola", öfvers. af Mavrogor-
dato.

Delmas, Jean F r a n c o i s, f. 14. 4.

1861 i Lyon; bassångare (basbaryton);

elev af kons. i Paris; sedan 1886 anställd

vid st. operan; hans bästa roller ha va-

rit i Wagneroperor.
Delna, Marie, f. 1875 i Paris; fram-

stående operasångerska (alt); 1892—97

anställd vid op. comique i Paris och
fr. o. m. 1898 vid st. operan.

Delsarte, FranQois Alexandre Ni-

colas Chéri, f. 19.12.1811 i Solesmes, t
19. 7. 1871 i Paris; elev af Choron och
Garoudé; sjöng först vid kom. operan
men greps af hänförelse för Saint-Si-

monisterna och mottog i stället en plats

som kördirigent vid Abbe Chätels kyr-

ka; han blef nu, ehuru endast medel-

måttig sångare, en god lärare, till hvil-

ken elever strömmade från när och fjär-

ran; äfven gaf D. goda historiska kon-

serter; hans "Les archives du chant"

blef en mycket anlitad upplaga af äldre

sångverk.

Demancher (fr.), handens växling af

läge vid stråkinstrunlent.

Demande (fr.), ledare (i en fuga).

Demi-bäton (fr.), tecken för tvåtakts-

paus.

Demi-jou (fr.), se mezza voce.
Demi-mcsure, demi-pause (fr.), half-

taktspaus.

Demi-soupir (fr.), åttondelspaus.

Demi-ton (fr.), halfton, se Semi-ton.
Demonen, fantastisk opera i 3 ak-

ter af Anton Rubinstein till text af Wi-
skowatoff; först uppförd i Petersburg

25. 1. 1875, sedan gifven företrädesvis i

Dresden; i Stockholm uppförde konsert-

föreningen 1903 ett par "danser" och In-

tima teatern 19. och 20. aug. 1910 "tvenne
scener" ur den.

Demuth, Leopold, f. 2. 11. 1861 i

Briinn; framstående barytonist; elev af

J. Gänsbacher vid konserv, i Wien; 1889
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engagerad vid operan i Halle; därefter

i Hamburg och sedan 1897 vid k. hof-

operan i Wien.

Den bergtagna, sagoopera i 3

akter af Ivar Hallström till text af F.

Hedberg; uppf. å k. t. f. ggn 24.5.1874;

operan vann utomordentligt bifall och

gafs redan 4.6.1875 för 25:te ggn; 22.4.

1896 upplefde den sin 75:te föreställning;

intill 1910 gifven 85 ggn.

Den blida vår är inne, psalm

392; Haeffner 392; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 5404: Valet will ich dir ge-

ben) af 1615; i Sverige först 1808 hos

Haeffner.

Den blomstertid nu kommer,
psalm 394; Haeffner 394; motsvarar nr

412 i koralpsb. af 1697; saknas i utländ-

ska källor och äfven i svenska före 1697.

Denkmäler. Flera serier äldre musik

i vetenskapliga nyupplagor. I de olika

länderna finnas särskilda föreningar,

hvilka leda publiceringen. Många för-

eningar uppbära dessutom statsbidrag.

De viktigaste finnas i Tyskland och

Österrike. I Tyskland var Chrysanders

serie "D. der Tonkunst" (intill 1892: 5

volymer) den äldsta. Denna öfvergick

1892 i "D. deutscher Tonkunst". Intill

1910 voro 39 band af denna serie ut-

gifna. En underafdelning "D. der Ton-

kunst in Bayern" ("D. deutscher Ton-

kunst zweite Folge") har sedan 1900 ut-

gifvit 9 band (till 1910). Österrike ut-

ger sedan 1894 serien "D. der Tonkunst
in Österreich". Intill 1910: 13 band. —
I Europas öfriga Tänder finnas motsva-
rande serier. I Frankrike: "Maltres

musiciens de la renaissance francaise."

I Italien: "Arte musicale in Italia" och
"Biblioteca di raritå musicali". I Neder-
länderna finnes en äldre serie "Collec-

tio operorum musicorum Batavorum
saeculi XVI" (12 bd) och en yngre ännu
pågående utgifven af sällskapet "Ver-
eenigung voor Noordnederlands Muziek-
geschiedenis". England har fiera se-

rier. Den mest bekanta är måhända
"Musical antiquarian society". Dan-
mark har "Samfundet til Udgivelse af

dansk Musik" (s. d.) och Sverige "Mu-
sikaliska konstföreningen" (s. d.) båda
utgifvande såväl äldre som nyare verk.
— Riemanns och Groves musiklexikon
meddela innehållet i de flesta seriernas
upplagor. Se äfven systematiska delen

af Breitkopf & Härtels stora katalog.

I denna senare bok finnas äfven angif-

na upplagorna af de stora mästarnas

samlade verk (Palestrina, Bach, Handel,

Beethoven, Mendelssohn-B., Mozart,

Schubert m. fl.).

Den korta stund jag, psalm

119; Haeffner 119; motsvarar mel. nr 40

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 4463: Was hilfts den Heiden

in der Welt); kan påvisas i Sverige på
1630-talet (Kalmar).

Den ljusa dag framgången
är, psalm 438; Haeffner 438; motsvarar

nr 367 i koralpsb. af 1697; synes gå till-

baka till dansk källa (Hans Christensön

Sthen [1544—1610], textens författare);

finnes i Danmark 1699 (Kingo); kan på-

visas i Sverige 1694 (Riddarholmskyr-

kan).

Den mun är tyst, som bad så
ömt, psalm 101; Haeffner 101; motsvarar

nr 52 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tyska koral (Zahn 8096: Mein Siind

ist gross ohn alle Mäss) af 1553; kan i

Sverige påvisas på 1630-talet (Kalmar).

Denner, Johann Christoph, f.

13. 8. 1655 i Leipzig, t 20. 4. 1707 i Niim-
berg; instrumentmakare; uppfann c.

1700 (1690-talet) klarinetten under för-

sök att förbättra skalmejan; han grun-

dade sedan en fabrik för detta nya in-

strument. Genom sönerna kom denna
fabrik i hög blomstring.

Denne är den stora dagen,
psalm 112; Haeffner 112; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 3706: Dieses ist der

Tag der Wonne) af 1731; saknas i Sve-

rige före Haeffner.

Den signade dag, som vi nu
här se, psalm 424; Haeffner 424; mot-
svarar nr 354 i koralpsb. af 1697; kan
påvisas i Sverige först 1694 (Riddar-

holmskyrkan) men i Danmark 1569.

Texten är äldre. Mel. såväl som texten

synes vara svensk. Weyse komponerade
1826 en ny melodi, hvilken i Danmark i

det närmaste utträngt den gamla och
äfven i Sverige blifvit känd samt ofta

sjungen (Eggelings sångbok; se äfven
Sandströms och Humblas koralböcker).

Dente, J o s e p h, f . 23. 1. 1838 i Stock-

holm, t därst. 24. 5. 1905; utbildade sig

till skicklig violinist under Edvard
d'Aubert i Sthlm och Leonard i Briis-

sel; uppträdde sedan å konserter i Tysk-
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land, Frankrike och Skandinavien; elev

af Winge i harmoni och Fr. Berwald i

komposition; violinist i hofkapellet 1.

7. 1853; sångrepetitör vid k. op. 1861,

konsertmäst. 1868, underkapellmästare
1872 och slutligen 1879—85 förste hofka-

pellmästare; var 1882—1903 dessutom lä-

rare i komposition och instrumentation

vid konserv.; 1890/91 ledare af operans

symfonikonserter; LMA 1870. Som kom-
positör har D. gjort sig känd genom en
del goda instrumentala verk: en sym-
foni i D-moll (prisbelönt 1888 i Berlin;

spelad i Sthlm bl. a. 1888 och 1890; utg.

för 4 h. af Mus. konstför.); en konsert-

ouverture (utf. 1885), en violinkonsert,

en romans för violin o. piano, "Tre sån-

ger" till ord af Runeberg, "Visor" för

basröst m. m. För scenen skref han
operetten "I Marocko" (spelad å Dram.
t. 1866—67, 95 och 98) och instrumentera-

de Grétrys "De båda grenadiererna"
<"Les méprises par ressemblance").

Den vedervärdighet som, psalm
238; Hseffner hänvisar till mel. 160.

Desaugiero, Marc Antoine, f. 1742

i Fréjus, t 10. 9. 1793 i Paris; populär
operakompositör; Dahlgren (Ant. om
Sthlms t.) antecknar två operor, hvilka

i förarbetadt skick uppförts i Stock-

holm: "Le mariage extravagant" ("Ett

giftermål på dårhuset") och "L'Hotel
garni ou la Lecon singuliére" ("Värds-

huset el. Det lyckliga äfventyret"). D:s
mest kända verk är "Hiérodrame", en
kantat till firandet af Bastiljens storm-
ning.

Descartes, René, f. 31. 3. 1596 i La
Haye, t H. 2. 1650 i Stockholm; af den
berömde filosofens skrifter tillhör en
musiken: "Compendium musices" 1618,

hvilket verk äfven i Sverige blifvit

kändt. D. visar sig här som en synner-
ligen kunskapsrik musiker. Verket upp-
lefde en mängd upplagor.

Desideria, med längtan.

Dess (fr. ré bémol, eng. d flat), tonen
d sänkt en half ton.

Dessauer, Josef, f. 28. 5. 1798 i Prag,

t 8. 7. 1876 i Mödling, Wien; elev af To-
maschek o. Dion. Weber; D. var en om-
tyckt Liedkompositör; skref äfven ope-
ror, stråkkvartetter, ouverturer m. m.
Dessauer marsch; en i Tyskland

populär marschmelodi, f. ggn afsjungen,
då fursten Leopold af Anhalt-Dessau

("Der alte Dessauer") 7. 9. 1706 efter

stormningen af Turin intågade i staden;

mel. är af italienskt ursprung; har ofta

upptagits i operor och instrumentala
verk; Meyerbeer har tagit den till huf-

vudmotiv i andra finalen "Ein Feltlager

in Schlesien"; Fr. Schneider har an-

vändt den i en känd ouverture.

Dess-dur (fr. ré bémol majeur, eng.

d flat major), durtonart med dess till

grundton och 5 t* till förteckning (h, e,

a, d, g);.b-moll parallelltonart.

Dessin (fr.), utkast, skiss.

Dessus (fr.), diskant, sopran.

Destouclies, André Cardinal, f.

1672 i Paris, t 3. 2. 1749 därst.; elev af

Campra i komposition; 1713 generalin-

spektör vid akademien; 1726 kapellmä-
stare för kapellmusiken; D. var en om-
tyckt operakompositör, hvars rykte äf-

ven nådde Sverige; Uppsala bibi. (Dii-

benska saml.) äger i tryck operorna:

"Amadis de Grece" 1699, "Omphale" 1701

och "Le Carneval et la Folie" 1703; i

handskrift: "Issée" 1697, "Amadis de
Grece" 1699, "Omphale" och "Carn. et la

F.". Alla synas ha uppförts vid hofvet,

möjligen af Rosidors franska teater-

trupp (på ms. till "Issée står antecknadt
"Bucholz", hvilket är namnet på en mu-
siker i hofkap.) — D. anses som Lullys

främste efterföljare; han är dock betyd-

ligt ytligare än denne, och danserna in-

taga allt för stor roll.

Destra (it.), högra handen,
Détaché (fr.), staccato.

Determinato (it.), bestämdt, distinkt.

Det gamla år framgånget är,

psalm 411; Haeffner hänvisar till 370.

Detonera, sjunga orent, oriktigt, sjun-

ka i tonen.

Detto (it.), likaså, äfven.

Devienne, F r a n c o i s, f. 31. 1. 1759 i

Joinville, Haute-Marne, t 5. 9. 1803 i

Charenton, Paris; flöjt- och fagottvir-

tuos, 1788 anställd i orkestern vid thé-

åtre de Monsieur; sedermera professor

vid konservatoriet; D. skref solosonater

för flöjt, klarinett, oboe, fagott; utgaf
1795 en på sin tid mycket använd flöjt-

skola.

Devozione, con (it.), med andakt.

Devrient, E d u a r d, f. 11. 8. 1801 i Ber-

lin, t 4. 10. 1877 i Karlsruhe; elev af Zel-

ter; 1819 baritonist vid k. op. i Berlin,

1844—46 öfverregissör vid Dresdener Hof-
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theater; 1852—69 direktör för hofteatern

i Karlsruhe; som textdiktare till beröm-

da operor har han gjort sig mycket ak-

tad inom musiken; bland dessa är "Hans

Heiling" mest känd; som Mendelssohns

vän har han berättat om sina minnen

tills, med denne mästare samt äfven ut-

gifvit de dem emellan växlade brefven:

"Meine Erinnerungen an F. Mend.-B. u.

seine Briefe an mich" 1869; 3:dje uppl.

1891; af hans teaterböeker äro flera af

värde för musikhistorien: "Geseh. d.

Schauspielkunst" 1848—74, 5 bd; "Das

Nationaltheater in Deutschland", 1848;

"Das Passionsspiel in Oberammergau"
1851 m. fl.

Dezéde, f. c. 1740 i Lyon, t 1792 i Paris;

en på sin tid berömd sångspelskomposi-

tör; hans fr. o. m. 1772 i Paris skrifna

sångspel äro 18 till antalet; af dessa vann
"Auguste et Théodore" en viss beröm-

melse i Sverige, i det att verket gafs

ej mindre än 74 gånger (under olika

namn: "Kammarpagerna", "A. och Th.",

"De bägge kammarp.") däraf 64 å Arse-

nalsteatern 1794—1819 och 10 å k. op. 1810

—29.

Di, från, med; di bravur a, med
glänsande färdighet.

Diabelli, A n to n i o, f. 6. 9. 1781 i Matt-

see, Salzburg, t 7. 4. 1858 i Wien; fr. o.

m. 1803 i Wien som musikförläggare
tills. m. Cappi och 1824 egen förläggare;

1854 sålde han förlaget; D. förlade bl. a.

Schuberts verk och en del af Beetho-

vens; blef äfven bekant genom sina små
sonatiner, 4-händiga sonater m. m., hvil-

ka tämligen väl lämpade sig för under-

visning; skref äfven operor, mässor,
kantater m. m. allt dock i en tämligen
lätt och flyktig stil.

Diafoni, dissonerande intervall, miss-
klang.

Diagram, beteckning för de musikali-
ska tonstegen och ibland äfven för par-
titur.

Diamantkorset, komisk opera i 3

akter af Sigfried Saloman till text af

Th. Överskon; premiär i Köpenhamn 20.

3. 1847, sedan gifven å k. op. i Berlin
sept. 1848 o. i Kassel ang. 1849 m. fl.; å
k. t. Sthlm f. ggn 18. 4. 1886 och sedan
gifven ett 30-tal gånger.

Diapason, hos grekerna: oktaven; hos
fransmännen: stämgaffel (d. normal).

äfven tabell öfver instrumentens delar

och mensur (tonomfång).

Diapente (gr.), ren kvint.

Diatessaron (gr.), ren kvart.

Diatonik, fortskridning genom hela

och stora halfva tonsteg. Diatonisk
skala, en skala med endast skalegna

toner (t. ex. i c-dur: c, d, e, f, g etc; i

d-dur d, e, fiss, g, a etc). Motsats: kro-

matisk skala med endast halfva tonsteg

(äfven enharmonisk skala).

Dibdin, Charles, f . mars 1745 i

Southampton, t 25. 7. 1814 i London;
operasångare vid Covent Garden- och

Drury Laneteatrarna; skref sedan en
mängd teaterstycken och byggde 1796 en
egen teater; sålde den 1805 och dog i

torftiga förhållanden; skref några böc-

ker, som väckte en viss uppmärksamhet
på sin tid: "The harmonic preceptor"

1804; "A complete history of the english

stage" 1795; skref en stor mängd popu-

lära sjömanssånger. — Hans son Tho-
mas John D. (1771—1841) var en utom-
ordentligt produktiv författare af tea-

terstycken och sånger. — Sonsonen
Henry Edward D. (1813—66) var or-

ganist o. musiklärare i Edinburgh samt
skref en mycket populär anglikansk
sångbok (1857).

Diderichsen, Beatrice Valborg An-
gelica, f. 30. 8. 1859 i Köpenhamn; t ge-

nom olyckshändelse utanför Köpenhamn
3. 5. 1890; mycket uppburen konsertsån-

gerska (hög sopran); elev af Nyrop och

V. Bielefeldt; hennes bästa tid var mel-

lan 1882 och 1890, då hon hörde till Mu-
sikföreningens bästa krafter; framför
allt förstod hon att väl tolka de dan-

ska vokalverken; bland dessa må näm-
nas: Gades "Elverskud", "Korsfarerne",

"Foraarsphantasi", Hartmanns "Föran
Sydens kloster", "En sommerdag" m. fl.;

sjöng äfven med fördel i Bachs
Mattheuspassion, Glucks "Alceste" m. fl.

Diderot, D e n i s, f. 5. 10. 1713 i Lang-
res, t 30. 7. 1784, encyklopediens berömde
redaktör; var äfven lifligt intresserad

för musik och skref bl. a. "Principes

d'acoustique" 1748; "Mémoires sur dif-

férents sujets de mathematique" 1748;

för sin uppfattning af musikens väsen
redogjorde han omständligt i "Le neveu
de Rameau" 1760; om hans ställning i

striden för och mot Gluck se T. Norlind,

Diktkonstens, dansens o. musikens ur-
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sprung. Stud. i sv. fklore I, 31 f.

Dido och Aeneas, lyrisk tragedi

i 5 akter med prolog, efter Gustaf III:s

plan utarbetad af J. H. Kellgren; musik
af J. M. Kraus; uppförd å operan d. 18.

11.1799 och sedan intill år 1801 gifven

7 gånger; gafs f. ggn som galaspekta-

kel i anledning af kronprinsen Gustafs

födelse. Kraus skref sin musik företrä-

desvis på 1780-talet och var redan fär-

dig med prologen och de två första ak-

terna, då han 1782 anträdde sin utrikes

resa, hvilken bl. a. förde honom till

Paris, där han 1785 hörde Piccinnis ope-

ra af samma namn. En utförlig beskrif-

ning, som han i bref sände till en vän
(Klein), utvisar, att han ingående stu-

derat denna opera och äfven lärt myc-
ket för sin egen (brefvet tryckt i Sam.
Silfverstolpes Biografi af Kraus s. 113

—

131); den ursprungliga titeln var:

"Aeneas i Kartago." Man hade först

tänkt sig, att operan skulle ges vid ope-

rabyggnadens invigning, men denna
plan omintetgjordes genom förlusten af

en sångerska; Cora o. Alonzo af Nau-
mann togs då i stället; Kraus dog 1792

och fick således ej se sitt största verk

uppfördt. — Didoämnet, hufvudsakli-

gen byggdt på Virgilii 4. bok, har ofta

varit föremål för operabehandling. För-

utom nyssnämnda Piccinniopera må föl-

jande utländska nämnas: Scarlatti 1724,

Hasse 1743, Joseph Haydn 1778, Paesiello

1795, Paer 1810, Mercadante (1823), Reis-

siger 1823. Se äfven Aeneas och
Tröja.
Diése (fr.), d i e s i (it.), d i é s i s (gr.),

förhöjningstecken (ji).

Dies irae ('vredens dag'), latinsk hymn
författad af franciskanermunken Tho-

mas af Celano; upptogs före 1385 till

sekvens i katolska kyrkan; förekom-
mer i den musikaliska konstformen "re-

quiem" (s. d.), inom hvilken flera kom-
positörer skrifvit stämningsfull musik
till orden (bl. a. Mozart, Cherubini
m. fl.).

Diesis (gr.), skillnaden mellan två en-

harmoniska toner (t. ex. ciss och dess,

f och eiss etc); fordom betecknade ordet

endast en allmän delning af toner (hälf-

ten, tredjedelen, fjärdedelen af ett ton-

steg: stor, kromatisk, enharmonisk d.).

Diesis enharmonica (lat.), fjärdedels-

ton.

Diesis magna (lat.), halfton.

1. Dietrich, Sixtus Theodori-
c u s, f. i Augsburg c. 1495, t 21. 10. 1548

i St. Gallen; 1517 i Strassburg; 1518

lärare i Konstanz; 1540 i Wittenberg;
en mängd goda kyrkliga kompositioner
finnas af honom; D. var framför allt

omtyckt vid skolorna; Tyska kyrkans
bibi., Sthlm (Mus. ak.) förvarar hans
"Xovum opus musicum", Wittenberg
1545.

2. Albert Hermann D., f. 28. 8. 1829

i Golk, Meissen, t 20. 11. 1908 i Berlin;

1847—51 elev af Rietz, Moscheles m. fl.

vid konserv, i Leipzig; 1851 elev af

Schumann i Diisseldorf; 1855 dirigent

för abonnentkonserterna i Bonn; 1861

hofkapellmästare i Oldenburg; 1899 i

Berlin. Af hans kompositioner må näm-
nas: D-moll-symfonien op. 20, ouver-

turen "Normannenfahrt", körverken
med orkester: "Morgenhymne", "Rhein-
morgen", "Altchristlicher Bittgesang",

konserter för violin, violoncell, piano-

trior, sånger, duetter m. m.

3. M a r i e D., f . 1868 i Weinsberg,
Wiirtemberg, elev af fru Bader i Stutt-

gart och Viardot-Garcia; tillhörde först

hofoperan i Stuttgart, sedan i Berlin;

D. är mycket god sångerska såväl i

opera- och oratorie- som konsertfacket.

Dig allena vare ära, psalm 8;

Hasffner 8; motsvarar nr 245 i koralpsb.

af 1697; mel. komponerad af Gustaf Dii-

ben 1674 (i Odse Sveticae af Sam. Colum-
bus); sedan upptagen i Arrhenii Psalme-
profver af 1691.

Dig Helge Ande! bedje vi,

psalm 135; Hseffner 135; motsvarar nr

182 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 2029: Nun bitten wir
den heiligen Geist) af 1524; kan påvi-

sas i Sverige på 1630-talet (Kalmar) och
i Danmark 1569 (Thomissön).

Dig Herre Gud! är ingen lik,

psalm 32; Haeffner 32; motsvarar nr 2 i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 4436: Es spricht der Un-
weisen Mund wohl) af 1524; kan påvisas

i Sverige på 1630-talet (Kalmar); i Dan-
mark förekommer den redan 1569 (Tho-

missön).

Dig jag ödmjukt vill betrak-
ta, psalm 71; Ha?ffner 71; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 6596: Kommt, ihr
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traurigen Gemuter af 1728; i Sverige

först 1808 hos Hajffner.

Dig, Jesu! vare evigt pris,

psalm 161; H«ffner hänvisar till mel. 35.

Dig, ljusens fader! vare pris,

psalm 141; Hffiffner 141; stöder sig tro-

ligen på en mel. af 1710 hos Freylings-

hausen: Heut fängt an das neue Jahr.

Dig. o Gud! en evig dag, psalm

13; HiEfEner 13; går tillbaka till tysk

källa (Zahn: Meinen Jesum lass ich

nicht) af 1790; saknas i svenska källor

före Haeffner.

Dig prise vi, o Herre!, psalm

446; Hffiffner 446; mel. komponerad af

Ha;ffner.

Dig skall min själ sitt o"ffer

bära, psalm 28; Ha>ffner 28; går till-

baka till tysk koral (Zahn 2781: Wer

nur den lieben Gott lässt walten) af

1690; i Sverige förekommer den först

1808 hos Ha^ffner.

Dig vare lofoch pris, psalm 265;

Ha?ffner hänvisar till mel. 139.

Dig, våra fäders goda land,

psalm 301; Hajffner 301; motsvarar nr

306 i koralpsb. af 1697, hvars källa är

obekant.

Dijkman, L u d e r t, son af organisten

och stadsskrifvaren Peter D. i Hede-

mora, broder till assessorn i ant.-koll.

Peter D.; blef c. 1680 dir. mus. et cantus

vid Karlstads gymnasium och tillika

organist vid domkyrkan; c. 1685 kalla-

des han till organist vid Storkyrkan i

Stockholm; skref en begrafningskantat

vid arffurstarnas, Gustaf och Ulrik, be-

grafning 10. 7. 1685, som trycktes i Stock-

holm af J. G. Eberdt (ett ex. i Palm-

skiöldska saml. Upps. bibi.); år 1692 om-

talas han ha företagit en inventering af

orgelverket i St. Jakob; 1699 är han en

af de vid hofvet uppvaktande musiker-

na. — Sonen med samma namn var an-

ställd i hofkap. fr. 1751 till sin död 17. 3.

1764.

Diktat, musikalisk, uppteckning i

noter efter sjunget eller speladt före-

drag.

Dilettant, musikälskare; se amatör;
ofta beteckning för en person, som ej

valt musiken till yrke.

Diligenza, c o n (it.), med flit.

Dillner, J o h a n, f. 3. 10. 1785 i Sel-

ånger, Medelpad, t 21.1.1862 i Öster-

Våla, Uppl.; prästman och främjare af

folkets sång; student i Upps. 1802; 1809

fil. dr.; s. å. adjunkt vid finska försam-

lingen i Stockholm; 1810 e. o. hofpre-

dikant; 1814 under norska fälttåget pa-

stor vid Jämtlands regemente; 1820 kyr-

koherde i Östra Ryd af ärkestiftet, 1831

i Fundbo och 1839 i Öster-Våla; 1842

vice kontraktsprost och 1860 jubeldok-

tor. D. tillhörde Götiska förbundet re-

dan från dess början och hade där

namnet Styrbjörn; såsom präktig bas-

sångare kunde han på ett oförlikneligt

sätt sjunga förbundets dikter, däribland

framför allt Geijers fosterländska sån-

ger. Sedan han blifvit kyrkoherde på

landsbygden, arbetade han framför allt

på att göra kyrkosången så god som

möjligt; till ledning att uppsöka en gif-

ven melodi uppfann han ett synerligen

enkelt instrument "psalmodikon" (s. d.);

till detta instrument fogade han sedan

en särskild notskrift i siffror (se not-

skrift). D. arbetade äfven på att lära

sina församlingsbor att sjunga sina

psalmer fyrstämmigt. De flesta af hans

skrifter behandla musiken och psalm-

sången: "Melodierna till 60 kyrkans

psalmer, noterade med siffror" 1830,

"Sånger i stämmor f. gudstjänsten o. det

fromma umgängeslifvet" 1844, "Melodi-

er till P. H. Syréehs kristl. sånger" 1846,

"Sånger i stämmor f. folkskolor o. all-

mogen" 1846, "Sånglära f. folkskolelära-

reseminariet o. folkskolor, för siffer-

skrift" 1846. D:s öfriga skrifter äro dels

andliga dikter, dels predikningar, dels

högtidstal. — LMA 1834.

Diludium (lat.), mellanspel.

Diluendo (it.), slocknande, bortdöende.

Dim. el. Dimin.= diminuendo.

Diminuendo (it.), aftagande, långsamt

svagare.

Diminutio (lat.), dimin u tion (fr.),

förminskning.

Di molto (it.), mycket.

Din godhet rätt att lofva,
psalm 410; Haeffner hänvisar till mel.

206.

Din klara sol går åter opp,
psalm 420; Haeffner 420; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 211: Nun danket all

und bringet Ehr) af 1710; i Sverige ej

före Haeffner.

Din sol går bort, men du blir
när, psalm 436, Haeffner 436; motsvarar

nr 366 i koralpsb. af 1697; kan påvisas
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i Sverige på 1630-talet (Kalmar); sak-

nas i utländska källor.

Din spira, Jesu! sträckas,
psalm 118; Haeffner 118; motsvarar nr

88 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 4471: Der Herr spraeh

in seim höchsten Thron) af 1553; kan

påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar).

Din synd, o värld! besinna,
psalm 90; Haeffner 90; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 2298: O Welt, sieh hier

dein Leben) af 1653; saknas i Sverige

före Haeffner.

Diphonium, tonstycke med två stäm-

mor.

Directeur de musique (fr.), musikdi-

rektör.

Director musices, musikdirektör; for-

dom en titel på musiklärare; titeln kvar-

står i Sverige ännu som benämning på

ledaren af musiken vid Uppsala univ.,

under det att samma ledare vid Lunds
univ. har titeln kapellmästare; "d. m. et

cantus" var intill midten af 1800-talet

titeln för musikläraren vid Sveriges

gymnasier.

Direktör, inom musiken en allmän ti-

tel å person, som aflagt examen i musi-

kaliskt fack, numera hufvudsakligen

militär musikdirektörsexamen; förut äf-

ven organist; namnet tillika beteckning

för chefen vid en musikskola (konserva-

torium). — Se Director musices.
Diretta, alla diretta (it.), stegvis

uppåt el. nedåt.

Dirge (eng.), grafsång.

Dirigent, anförare, ledare.

Dirigera, konsten att leda en kör eller

en orkester. Sättet att med staf leda

sången är synnerligen gammalt. Under
medeltiden omtalas ofta, att en person

stått i koret och ledt kyrkosången med
"käpp" (se A. Kienle, Notizen iiber das

Dirigieren mittelaltcrl. Gesangschöre,

Viertelj. f. Musikw. I; T. Norlind, Lat.

skolsånger s. 19 f). Dock synes denna
ledning under medeltiden ofta ha varit

en slags ersättning för noter, i det att

ledaren med handen eller käppen efter-

bildat melodiens höjning och sänkning
(keironomi; se Fleischer, Neumenstu-
dien 1, II). Under 1600- och 1700-talet

skedde dirigeringen från klavérinstru-

mentet. Under 1800-talet har d. utbil-

dats till en särskild konst i samband
med den stora utveckling orkestern och

kören erhållit. Grundprinciperna för d.

är markerandet af betonad taktdel med
nedslag och obetonad med uppslag. De
olika taktarterna "A ^U % ^U etc. diri-

geras sedan så, att man låter taktpin-

nen beskrifva vissa figurer i luften. Vi

anföra följande (efter Berlioz) som
exempel:

-?-3 /^

med markerade åttondelar (i långsamt
tempo):

Fermat markeras med att hålla han-

den stilla och till slut göra en kort

vinkelrörelse; crescendo därigenom att

slagen göras större, diminuendo kortare;

staccato med skarpa, kantiga slag;

stringendo och ritardando genom att

taga vänster hand till hjälp. God d.

skall utföras så, att kroppsrörelser så

mycket som möjligt undvikas. Hufvud-
rörelserna böra vara de minsta möj-

liga, däremot bör ögat noga följa alla

de olika instrumentens insatser och en

obetydlig nick ange insatsen. — Litt.:

H. Berlioz, Die Kunst d. Dirigierens;

R. Wagner, Uber das Dirigieren; F.

Weingartner, Uber d. D; Deldevez, L'art

du chef d'orchestre, A. Laser, Der mö-
derne Dirigent m. fl.

Disa, se Drottning Disa.
Discant, discanto (it.), s o p r a n o

(it.), öfversta stämman; den högsta af

fyra sångstämmor; vid piano betyder d.

öfre hälften. D. äfven beteckning för en

till en cantus firmus fogad ny melodi;

under senare medeltiden och 1500-talet

ofta beteckning för en flerstämmig sats;

discantera, sjunga flerstämmigt (im-

provisera en el. flera stämmor till en

gifven melodi).

13
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Discantist, en som sjunger med i fler- den, är rätt svårt att afgöra, och skrif-

stämmig sång; under 1600-talet var d. tens titelsida ger oss ingen som helst

namnet på de unga gossarna, hvilka, handledning härvidlag. För bedöman-

innan de kommit i målbrottet, deltogo det af musikforskningens ståndpunkt

i sången; vanligen begynte en musiker vid våra svenska universitet äro de mu-

som diseantist och öfvergick så små- sikaliska afhandlingarna af stor bety-

ningom till instrumentist; i svenska delse. Af de före 1800 tryckta kunna

hofkapellet funnos som regel två dis- följande anses stå musiken och musik-

cantister, för hvilka kapellmästaren forskningen närmast. Vid Uppsala uni-

uppbar en viss summa, mot villkor att versitet:

han utbildade dem till musiker; de bod- Petr. Joh. Schottenius, Arosiens., Örat.

de då vanligen hos honom och åtnjöto de encomiis musices, hab. Upsal. IV.

hans undervisning såväl i musikteori Cal. Maj i. An 1632.

och säng som å ett instrument; våra ka- Petr. Joh. Ungius, Calmariensis, En-

pellmästare Diiben (s. d.) såväl som pro- comium musieae, habit. Upsal. in Audi-

fessor J. A. Bellmann begynte som dis- torio Gustaviano. 1637. 21 Maii.

cantister. Svenska hofkapellets tvenne Harald Vallerius, Ostrogothus, Disp.

discantister försvunno med Andreas Physico-musica de sono. Praes. And.

Diibens afgång som kapellmästare 1726 Norcopensis, 1674.

och ersattes af två sångerskor. Nath. Rydelius, Ostrog., Disp. physico-

Discordia, missklang; afvikelse. musica 2:da de modis. Praes. Har. Valle-

Dis-diapason (gr.), dubbeloktav, ok- rius, O.-Gotho, 1686.

tava 2'. 01. Ehezelius, O.-goth., Disp. musica

Disharmoni, missljud; brist på sam- de tactu. Praes. Har. Wallerio, 1698.

klang; ej att förväxla med disso- Georg J. Vallerius, Suderm., Diss. de

n a n s (s. d.). antiqua et medii aevi musica. Praes. Joh.

Diskant, se D i s c a n t. A. Bellmann, 1706.

Diskretion, afmätt föredrag. Sven Gestrinius, Hels., Diss. de musica
Disposition, ett tonstyckes samman- Hebraeorum antiqua. Praes. Dan. Lun-

sättning; sammansättningen af stäm- dio, 1707.

morna och i vidsträckt bemärkelse där- Er. Burman, Westrobotn. Diss. de pro-

jämte mekaniken etc. i en orgel; den till- portione harmonica [Pars I]. Praes.

fälliga beskaffenheten af en sångröst. Petro Elvio, 1715.

Diss (fr. ré diése, eng. d sharp), fjärde Eric Burman, W.-b., Diss. de propor-

tonen i den kromatiska skalan; d för- tione harmonica [Pars II]. Praes. Joh.

höjd en half ton; förväxlas enharmo- Vallerio, 1716.

niskt med ess. 01. Bergrot, Hels., Diss. de instrumen-
Dississ, d förhöjd två halfva tonsteg; tis musicis. Praes. Joh. Vallerio, 1717.

förväxlas enharmoniskt med e. Tob. Westblad, Westm., Diss. de triade

Diss moll (fr. ré diése mineur, eng. d harmonica. Praes. Er. Burman, 1727.

sharp minor), molltonart med sex
jj (f, Ant. Löfgren, Dalek., Diss. musica de

c, g, d, a, e,); parallelltonart till fiss dur. basso fundamentali. Pra?s. Er. Burman,
Dissertatio musica. Vid universiteten 1728.

företogos fordom disputationsöfningar. Er. Brunnelius, Fierdhundr., Elementa
hvarvid en hade att författa en skrift musices planae. Praes. Er. Burman, 1728.

och en annan att försvara den. Dessa Joh. Christ. Duraeus, Ostrog., Diss. de
afhandlingar trycktes ofta, och utgöra primis musicae inventoribus. Praes. Laur.
dessa en rätt viktig del af det veten- Arrhenio, 1729.

skapliga forskningsarbete, som bedrefs Magn. Aspelind, Dalek., Disp. de horo-
vid universiteten. Hvarje sådan afhand- logiis musico-automatis. Praes. And. Cel-
ling, "dissertation", hade en akademisk cio, 1731.

lärare till ledare, "president", och en Pet. 01. Waldner, Hels., Diss. de VII.
student till försvarare, "respondent". artibus liberalibus [§ VIII. De musica].
Afhandlingen kunde författas antingen Praes. Matth. Asp, 1734.
af presidenten eller respondenten. Hvil- Ludov. Ferd. Pape, Westm., Diss. de
ken af de båda, som verkligen skrifvit usu musices. Praes. Joh. Hermansson, 1735.
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Abr. Schultzberg, Westm., Diss. de

phonascis veterum. Praes. Pet. Ekerman,
1746.

Zach. Laur. Medén, Jemtl., Diss. de ra-

tione metrica cantuum in Ecclesia, pa-

tria hodie usitatorum, Praes. Laur. Hy-
drén, 1754.

And. Thollander, Ostrog., Diss. de lyra

Davidis eloquentiae palsestrae. Praes. Pe-

tro Ekerman, 1758.

Nicol. Flodin, Stockh., Diss. de poeseos

cum musica adfinita. Praes. Petr. Svede-

lio, 1781.

Sven Yckenberg, Diss. de fatis musi-

ces in Svecia. Praes. Fant, 1797.

Vid Lunds universitet:

Jon. ödman, Diss. de musica sacra.

Pr£ES. Bring, 1745.

Bernh. Wilh. Köllner, Wexion., Diss.

de principiis harmoniae musicse. Pars I.

Praes. Sam. Heurlin, 1777.

Vid Åbo universitet:

H. Munk, De usu organorum in temp-
lis. Praes. T. Eudeen, 1673.

S. Preutz, Rhetor musieus, de vi et

usu musices in rhetorica. Praes. Chr.

Alandri, 1703.

S. Preutz, De cane rhetorico. Praes.

Chr. Alandri, 1704.

J. H. Mechelin, De usu musices mo-
rali. Praes. J. Bilmark, 1763.

DlsBonans (dissonantia lat., klinga i

sär), det som stör samklangen; förhål-

landet mellan toner, som tillhöra olika

klanger; de väsentliga dissonanserna
äro sekunder, septimor och nonackord
samt öfverstigande el. förminskade in-

tervaller. Medeltiden räknade äfven ter-

ser o. sexter til d. Man uppställde for-

dom en särskild fordran på, att en d.

skulle förberedas och upplösas. Till det

förra hörde att den dissonerande tonen
skulle inläggas i ett förberedande ac-

kord; till upplösningen höide dissonan-

sens öfvergång i konsonans; man kräf-

ver numera endast i den stränga satsen

en förberedelse af d.; äfven upplösnin-
gen springer man ofta förbi. Ofta räk-

nas till d. äfven genomgående toner
("tillfällig d."). D. som estetiskt och
psykologiskt problem har sysselsatt fle-

ra vetenskapsmän. Främste represen-

tanten för denna forskning är profes-

sorn i psykologi i Berlin C. Stumpf. Af
hans skrifter i ämnet må nämnas: "Ton-
psychologie" I, II, 1883, 90; "Musikpsych.

in England", Viertelj. f. Musikw. I, 1885;

"Konsonans u. Konkordanz", Zeitschr. f.

Psych. bd 58, 1911.

Distinto (it.), klart, tydligt.

Distonera, se Detonera.
Dit du går, dit går ock jag,

psalm 126; Haeffner 126; motsvarar nr
235 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 3498: Ja, er isfs, das
Heil der Welt) af 1664; kan ej påvisas i

Sverige före 1697.

Dito (it.), finger.

Ditonon (gr.), d i t o n u s (lat.), stora

tersen.

Ditters von Dittersdorf, K a r 1, f. 2. 11.

1739 i Wien, t 24. 10. 1799 i Neuhof, Böh-
men; upptogs af prins Josef af Hild-

burghausen, som 1761 skaffade honom en
plats som violinist i hoforkestern i

Wien; 1765 kapellmästare hos biskopen
i Grosswardein som Michael Haydns ef-

terföljare; 1769 erhöll han plats hos
furstbiskopen af Breslau i Johannis-
burg; blef dessutom jägmästare; 1773

upphöjdes han i adelsstånd; D. lät i Jo-

hannisburg inrätta en liten teater, för

hvilken han skref flera arbeten. Han
företog flera resor till Wien och skref

för denna stad flera af sina bästa verk.

1774 erbjöds han hofkapellmästarebe-
fattningen i Wien men mottog den ej.

Då furstbiskopen 1796 dog, råkade han i

trångmål men upptogs snart hos en fur-

ste Stillfried på slottet Rothlhotta. D.

dikterade själf för sin son sina lefnads-

minnen, och två år efter hans död utgåf-

vos dessa i tryck. Reclam-bibl. har se-

dan föranstaltat en ny upplaga af dessa

intressanta musikanteekningar. — D:s
anseende som kompositör är mest fästadt

vid den lilla operan "Doktor u. Apothe-
ker" (1786), hvilket verk ännu går öfver

scenen. I Stockholm uppfördes stycket

f. f. ggn 1791 men med Zanders musik;
först 1858 upptogs D:s musik. Af andra
på sin tid populära operor af D. må
nämnas: "Eotkäppchen" 1788, "Liebe im
Narrenhaus" 1787, "Hieronymus Knic-

ker" 1787 m. fl. I allt 28 operor. I Wien
skrefvos dessutom oratorierna: "Esther",

"Isaak" och "Hiob". Dessutom kompone-
rade han en mängd instrumentala verk,

af hvilka i våra dagar åter upptagits
hans orkestersymfonier öfver Ovidii

Metamorfoser 1785. Dessutom hör man
nu allt oftai-e hans stråkkvartetter. D.
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skref äfveu sonater och konserter för

klaver, violin o. klaver, stråktrios m. m.

D:s stil är gedigen, formfulländad med
anstrykning af Mannheimerskolan. Mo-

zarts stora verk läto D:s hastigt träda

i skuggan, men vår tid har åter dragit

fram dem och gjort dem rättvisa.

Ditt hufvud, Jesu! böjes,

psalm 91; Ha^ffner 91; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 5393: Lobet Gott, un-

sern Herren) af 1603; saknas i svenska

källor före Haeffner.

Ditt lidande har nått sitt

slut, psalm 100, Haeffner 100; går till-

baka till tysk koral (Zahn 1706: In dich

hab ich gehoffet Herr) af 1545; saknas

i Sverige före Haeffner.

Ditt namn, o Gud! jag, psalm

269; Haeffner hänvisar till mel. 35.

Dityramb (gr.), sång af stormande

hänförelse; ursprungligen en sång till

vingudens ära; ur d. utvecklade sig den

grekiska tragedien.

Div.= Divisi.

Diva (af lat. divus, gudomlig), firad

sångerska.

Divertimento, divertissement (fr.),

ett i en opera inlagdt enaktsstycke för

mindre orkester med solosånger, körer,

ensembler m. m. med löst hopfogad

handling; d. sedan äfven ett vanligt

orkester- eller pianostycke i friare stil.

D. brukas äfven som benämning på den

friare mellansatsen i en fuga.

Divisi, deladt; då två spelare skola

dela sig vid en tvåstämmig sats.

Divoto (it.), andäktigt, allvarligt.

Dixiéme, (fr.), d e c i m a, oktav till

tersen.

Djamileh, kom. opera i 1 akt af

Bizet till text af L. Gallet; premiär
Paris 22, 5. 1872 (komp. 1870); Sthlm f.

ggn på k. t. 25. 2. 1889 (sv. textöfvers.

af Ernst Lundquist).

Djupt i hafvet på, se Afze-
1 i u s, A. A.

D. m. = destra mano (it.), högra han-
den.

D-moll (fr. ré mineur, eng. d minor),

molltonart med ett 1? (för h); parallell-

tonart till f-dur.

Do= ut (tonen c); se Solmisation.
Dobrzynski, I g n a z Felix, f. 25. 2.

1807, t 9. 10. 1867 i Warschau; polsk pia-

nist; opera- och kapelldirigent i War-
schau; berömd genom sina goda polo-

näser; skref lifven symfonier, en or-

kesterfantasi, en pianokonsert, en stråk-

sextett, en violinsonat, operan "Die Fli-

bustier" (Warschau 1861) m. m.

Dohnänyi, Ernst von, f. 27. 7. 1877 i

Pressburg; pianist; elev af K. Forstner

i Pressburg, musikak. i Pest och 1897

af d'Albert; lärare i piano vid hög-

skolan i Berlin, 1908 professor; D. har
konserterat flerstädes i Europa och kom
1907 f. ggn till Stockholm efter att

de närmaste åren förut ha konserterat

i Köpenhamn; till Stockholm åter-

kom han 1908 och 1909; vid det senare

tillfället utförde Konsertföreningen un-

der T. Aulins ledning D:s e-mollskon-

sert. Som kompositör har D. redan en

betydande produktion bakom sig. Vi

nämna här blott hans symfonier i d-

moll (utf. i Sthlm 1907 af Konsertför.)

och f-dur, ouverturen "Zrinyi", e-molls-

kvintetten op. 1, cello-konserten op. 12,

pianokonsertsrna i c-moll och dess-dur,

stråkkvartetten i dess-dur op. 15, samt
en mängd pianokompositioner. — En ut-

förlig förteckning af hans verk jämte
biografi meddelar Sv. Musiktidn. 1907

nr 16.

Doigté (fr.), försedd med fingersats-

beteckning.

Doktor; i allmänhet kunna fyra d.-gra-

der i musik särskiljas: 1. hedersdoktor, 2.

doktor i litteraturhistoriskt eller konst-

historiskt fack med afhandling i ämne
närstående musik; 8. doctor mus.; 4. hög-

sta lärdomsgraden i musikhistoria. Af
dessa är den första sedan gammalt an-

vänd åt musiker, hvilka genom komposi-
tionsverksamhet eller praktiskt musika-
lisk verksamhet gjort sig särdeles för-

tjänta; sådant hedersdiplom kan skän-

kas i hvilket kulturland och af hvilket

universitet som helst. Sådana musikdok-
torer ha t. ex. Haydn, Spontini, Brahms
och Dvofäk varit; det andra slaget af

musikalisk doktorsvärdighet tillhör äf-

ven hvilket univ. och hvilket land som
helst; i Sverige ha vi sedan gammalt
flera sådana doktorer, hvilka förvärfvat

sig sin litterära doktorsgrad genom mu-
sikhistorisk afhandling, t. ex. J. A. Jo-

sephson 1842 (Några momenler till en
karakteristik af den nyaste musiken),
Piscator 1860 (Hist. öfversikt af mus. i

Sv. under Gust. III), C. A. Forssman
1872 (Hajffner-biografi) samt 1600- och
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1700-lalets alla doktorsdisputationer i

musik (se D i s s e r t a t i o) ; tredje sla-

get är en speciellt engelsk (äfven ame-

rikansk) form för lärdomsgrad, som för-

utsätter direkta musikstudier vid ett

engelskt (amerikanskt) universitet; un-

dergraden är här Baccalaureus (kand.-

ex.); till engelsk bace.-grad fordras i

allmänhet 7 år musikteori och till d.

ytterligare 5 års praktiserande i kon-

sten; musikhistorien får härvid blott en

ringa plats; fjärde slaget af doktors-

grad fordrar äfven ingående sysselsätt-

ning med musik vid ett universitet men
kräfver företrädesvis grundliga musik-

historiska studier; teorien studeras här-

vid företrädesvis ur historisk synpunkt,

och de praktiska musikstudierna för-

läggas i stället till konservatoriet; för-

värfvandet af denna doktorsgrad förut-

sätter en särskild lärare i musikhisto-

ria, hvilken bör äga nödiga musikteore-

tiska och musikhistoriska förstudier.

Ju mera denna form tränger igenom vid

Europas universitet, dess mera måste
den som nummer två här nämnda for-

men försvinna såsom i allo otidsenlig

och dilettantisk; denna fjärde form af

musikalisk d.-grad finnes fullt utbildad

endast vid ett fåtal tyska universitet;

däremot finnes den under bildning vid

de allra flesta tyska och äfven franska

universitet; första steget måste gifvet-

vis anställning af fullt kompetent lä-

rare bli; på detta stadium stå i Skan-

dinavien universiteten i Köpenhamn,
Lund och Helsingfors. — Öfver engelsk

doktorsgrad i musik se Groves lexikon

under Degrees in music.
Doktorn och apotekaren, Der

Doktor und Apotheker, komedi med
sång, text af Stephanie d. y., musik af

Dittersdorf (Wien 1786); i Sverige gif-

ven under olika titlar: "Den tokroliga

natten eller Lyckan står de djärfve bi"

i Envallssons öfversättning och med
musik af Zander, uppförd å Munkbro-
teatern 1791; under sin ursprungliga ti-

tel med samma musik uppförd å samma
teater 1795; efter L. Knudsens danska
öfversättning af F. Hedberg och musik
af Dittersdorf uppfördes den å Mindre
teatern 1858. Då stycket 1791 första gän-

gen uppfördes, uthvisslades det, och då
det 1795 återupptogs, annonserades där-

för, att pjesen undergått de förändrin-

gar "en upplyst allmänhet behagat
fordra". F. ggn k. t. Kphn 17. 11. 1789.

Dol. = Dolce.

Dolce (it.), Ijuft, älskligt, behagligt.

Dolcezza, c o n (it.), med behag, mjukt
föredrag.

Dolente, doloroso (it.), klagande,

vemodigt, smärtsamt.

Doles, Johann Friedrich, f. 23. 4.

1795 i Steinbach-Hallenberg, t 8. 2. 1797

i Leipzig; elev af J. S. Bach; 1744 kan-

tor i Freiberg, 1756 kantor i Thomas-
kyrkan i Leipzig; hans kompositioner

visa föga af Bachs allvar och gedigen-

het; bekant är särskildt hans försök att

få bort fugan ur kantatstilen; skref fle-

ra sånger, koralförspel, sonater, mässor,

Te Deum m. fl. verk, alla i hälft itali-

ensk stil.

Dolore, c o n (it.), med smärta, sorg-

bundet föredrag.

Dominant, den förhärskande tonen; re-

na kvinten uppåt eller nedåt (öfver- o.

underdomiuant).

Dominantseptimaekord, det på femte
tonsteget hvilande ackordet med lilla

septiman, stora tersen och rena kvinten.

Dommer, Arrey von, f. 9. 2. 1828 i

Danzig, f 18. 2. 1905 i Treysa, Thiiringen;

1851 i Leipzig elev af Richter o. Lobe i

komposition o. Schellenberg i orgel; fr.

o. m. 1854 bedref han äfven studier vid

univ. i litteratur- och konsthistoria; be-

gaf sig 1863 till Hamburg, där han en
tid höll föreläsningar och var musikkri-

tiker samt 1873—89 sekreterare i stads-

biblioteket; 1889 drog han sig tillbaka

till Marburg. D. är företrädesvis bekant
genom sin öfversiktliga "Handbuch d.

Musikgeschichte" (1868; 2. uppl. 1878);

hans "Musikalisches Lexikon" 1865 och

"Elemente d. Musik" 1862 förtjäna äfven

ännu att studeras.

Donati, Baldassare; var 1550 sån-

gare vid Marcuskyrkan i Venedig; 1562

—65 kapellmästare för det mindre kapel-

let; 1580—90 direktör för kapellets un-

dervisningsanstalt och sedan förste ka-

pellmästare vid Marcuskyrkan; t 1603 i

Venedig; D. blef vidare berömd för sina

goda madrigaler och motetter; under
hans lifstid utkommo bl. a.: en samling
madrigaler, en bok 5—6-stämmiga ma-
drigaler 1553, 57, 60; 2 böcker 4-st. "Villa-

nesche alla Napoletana"; en bok 5—8-st.

motetter 1597. Tyska kyrkans bibi. Sthlm
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(Mus. ak.) äger andra boken Madrigaler

för 4 st. 1568 och Upps. bibi. första bo-

ken Motetter för 5, 6 och 8 st. 1599.

Donaufrun eller Sjödrott-
ningen, Das Donauweibchen, roman-

tiskt skådespel med sång i 3 akter; text

af K. F. Hensler, musik af F. Kauer

(Wien c. 1795); en bearbetning af Melu-

sinesagen (och Undine); gafs i Sverige

först å Mindre teatern 1844—45 sedan å

teatern i Cirkus år 1862.

Doni, Giovanni Battista, f. 1593

i Florens, t 1647 därst.; följde 1621 kar-

dinal Corsini till Paris och studerade

musikalierna i därvarande bibliotek;

trädde äfven i förbindelse med Mersen-

ne; 1622 återvände han till Florens; följ-

de kardinal Barberini till Kom, Paris,

Madrid m. fl. ställen och stannade sedan

i Rom; 1640 slog han sig till sist i ro i

födelsestaden och erhöll af Ferdinand II

af Medici en professur i vältalighet; af

hans skrifter må nämnas: "Compendio
del trattato de'generi e de' modi della

musica" 1635; "Annotazione sopra il

compendio" 1640. "Lyra Barberina" och

"De praestantia" utgåfvos efter hans död.

Donizetti, Gaetano, f. i Bergamo 25.

11. 1797, t 8. 4. 1848 därst.; studerade

först vid konserv, i Neapel (under Mayr)
sedan i Bologna; hans första opera
"Enrico di Borgogna" uppfördes i Vene-
dig 1818; året efter följde "Il Falegname
di Livornia" (Mantua); 1822 firade han
stora triumfer i Rom med "Zoraide di

Granata"; de följande åren intill 1830

uppfördes i Italien ända till 27 operor,

af hvilka de flesta mottogos med välvil-

ja; först "Anna Bolena" 1830 (Stockholm
1844) vann världsrykte; de första ope-

rorna följde tämligen noggrant Rossini-

stilen, endast den sistnämnda visade be-

stämd egenart; 1832 skref han för Mila-
no sin likaledes europeiskt ryktbara
opera "L'Elisir d'Amore" (Sthlm 1840:

"Kärleksdrycken"); 1835 följde för Nea-
pel "Lucia di Lammermoor" (Sthlm
1848), måhända D:s populäraste verk;
han kallades nu till kontrapunktprofes-
sor vid Real collegio di musica, en be-
fattning som han 1837 utbytte mot di-

rektörsbefattningen (efter Zingarelli)
för Collegio di musica i samma stad.
Då censuren i Neapel 1839 nekade upp-
förandet af en opera, for han till Paris,
där han skref flera operor. Vid denna

tid stod D. på höjden af anseende och

hans operor spelades snart öfver hela

Europa. Af dessa uppfördes i Sverige:

"La fille du Régiment" (Paris 1840,

Sthlm 1845: "Regementets dotter"), "La
Favorite" (Paris 1840, Sthlm 1850: "Leo-

nora"), "Linda di Chamounix" (Wien 1842,

Sthlm 1855: "Linda"); denna sistnämnda

opera förvärfvade åt honom titeln af

kejserlig hofkapellmästare och hofkom-
positör; 1843 följde bl. a. "Don Pasquale"

(Sthlm 1848); D. vistades sedan omväx-
lande i Paris, Wien och Neapel; de se-

nare åren förde han ett allt oregelbund-

nare lif, och snart begynte en svår

hjärnsjukdom inställa sig, hvilken så

småningom öfvergick i permanent van-

sinne; fr. o. m. 1847 lefde han i Berga-

mo. Hans sista opera, "Catarina Cor-

naro", hade skrifvits 1844. — D. var ej

en personlighet, som utmärkte sig för

något konsekvent fullföljande af vissa

grundprinciper vare sig inom musiken
eller privatlifvet; tvärtom är såväl hans
lif som hans produktion präglad af stor

oregelbundenhet; i lyckliga ögonblick

skapade han melodier och ensemblepar-
tier, hvilka kunna mäta sig med Rossi-

nis bästa, men dessemellan skref han yt-

liga, ej sällan sentiinentala småsaker af

ringa eller intet värde; D. låter därför

bäst höra sig, då enskilda stycken af be-

tydenhet tagas för sig; med undantag
af "Regementets dotter" och "Lucia di

Lammermoor" äro numera de flesta af

hans operor döda. D. skref äfven 2 mäs-
sor, 1 requiem, 1 miserere, 2 Ave Maria,
några kantater och hymner, romanser,
duetter, kammarmusik och pianostycken
m. m. — D.-biografier skrefvo: F. Cicco-

netti (1864), Fr. Alborghetti (1875), E. C.

Verzino (1896), Ch. Malherbe (Riv. mus.
1897), A. Cametti (1907) m. fl. Wittmanns
operaböcker (Reclam-förlag) innehålla
goda orienterande inledningar till hans
främsta verk.

Don Juan; ett omtyckt dramatiskt
ämne, hvilket som opera blifvit odödligt

hufvudsakligen genom Mozart; den äld-

sta poetiska framställningen af ämnet
är Tirso de Molinas [Gabr. Tellez'] El
burlador de Sevilla y Convivio de pie-

dra 1634; de musikaliska behandlingarna
af ämnet äro relativt fåtaliga i jämfö-
relse med de rent dramatiska; de musi-
kaliska bearbetningarna begynna med
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Le Telliers vaudeville: Le festin de

Pierre, Paris 1713, och Glucks balett,

Wien 1761. Da Ponte behandlade ämnet
för Mozart, hvars opera första gången
uppfördes i Prag d. 29. 10. 1787. Da Pon-

tes närmaste källa var Moliéres Le
festin de Pierre. Det italienska origi-

nalet öfversattes till tyska af Rochlitz,

och från denna försvenskades det af C.

G. Nordforss; fr. o. m. 185G uppfördes

stycket med till en del ny öfversättning

af W. Bauck; Mozarts opera uppfördes

första gängen i Sverige d. 6. 12. 1813 å

kgl. teatern. Du Puy tillfogade en slut-

scen, huruledes Don Juan pinas af onda
andar i helvetet, en scen, som bibehölls

ända in i andra hälften af århundradet

(se härom Dannströms Minnestecknin-

gar 8. 31). Operan har hittills gifvits öf-

ver 400 ggr i Sthlm; 100 :de ggn: 17. 3.

1847, 200:de ggn 27. 1. 1870, 300:de ggn 6.

3. 1895 och 400:de ggn 6. 10. 1910. Vid
detta sistnämnda tillfälle utgafs en sär-

skild D.-festbok. F. ggn k. t. Kphn 5. 5.

1807.

Don Micco och Lesbina eller

Tidens sed, opera comique i 1 akt af

Biancolelli och J. A. Romagnesi (Don
Micco e Lesbina), imiterad och satt i

musik af C. Stenberg; gafs först å Hum-
legårdsteatern 1780, sedan äfven å Eriks-

bergs och Munkbrons teatrar i Stock-

holm och uppfördos intill 1793 ej mindre
än 68 gånger.

Dons, Elisabeth Caroline Cathrine,

f. 19. 4. 1865 på gården Daurup, Holbsek;

1880 i Köpenhamn; elev af fruarna Kel-

ler och Gerlach samt D. Artot i Berlin;

debuterade på k. t. i Köpenhamn 1. 5.

1885 som Azucena i "Trubaduren";
sjöng sedan i okt. s. å. Amneris i "Aida";

hon vann stort bifall för dessa två fram-
ställningar; så småningom öfvergick

hon till sopranpartierna; af hennes rol-

ler må nämnas: Margaretha i "Faust",

Julia i "Romeo o. Julia", Violetta i "Tra-

viata", Rosina i "Barberaren", Thalea i

"Häxan", Ingeborg i "Drott o. Marsk",
Carmen, Santuzza i "Cav. rusticana",

grefvinnan i "Figaros bröllop"; D. var
danska k. t:s primadonna 1888—1906; af-

gick sistnämnda år på grund af sjuk-

dom.

Dons-Kanffmann, Anna, f . 23. 1. 1863

på gården Anhoff, Fyen; El. Dons' sy-

ster; elev af fru Keller i Kphn och Mar-

chesi i Paris; sjöng med framgång å

Caeciliafor:s m. fl. konserter och upp-

trädde å teater i Florens som Margare-

tha i "Faust"; ingick 1883 äktenskap

med den danske journalisten R. Kauff-

mann och bosatte sig med honom i Pa-

ris, där hon ofta uppträdt å konserter

och dessutom gjort sig fördelaktigt

känd som lärarinna i sång; i Kphn upp-

trädde hon tillfälligtvis å konsert i sept.

1890; hennes röst är en fin och välutbil-

dad koloratursopran.

Door, Anton, f. 20. 6. 1830 i Wien;

framstående pianist; elev af Czerny o.

S. Sechter; konserterade med framgång
redan 1850 i Baden-Baden och Wiesba-

den; 1856—57 företog han en konsertresa

till Skandinavien, som 1857 förde honom
till Stockholm, där han s. å. kallades till

LMA; 1857 reste han tillsammans med
Sarasate i Österrike-Ungern; spelade se-

dan i Leipzig, Berlin, Amsterdam m. fl.

st.; var tio år lärare i piano vid konserv,

i Moskva och sedan 1869—1901 professor

vid "Gesellsch. d. Musikfreunde's" kon-

serv, i Wien.

Doppio (it.), dubbelt, tvåfaldigt.

Doppler, Albert Franz, f. 16. 10. 1821

i Lemberg, t 27. 7. 1883 i Baden, Wien;
flöjtvirtuos; företog flera konsertresor;

i Pest uppfördes 1847 hans första opera:

"Benjowski"; 1849 följde: "lika", "Die

beiden Husaren"; längre fram äfven

"Afanasia", "Wanda" m. fl. 1858 blef han
förste flöjtist och samtidigt förste ba-

lettdirigent vid hofoperan i Wien; 1865

tillika lärare i flöjt vid konserv.; skref

1870 ännu en opera "Judith"; af hans

andra kompositioner kunna nämnas:
flöjtkonserter, ouverturer och baletter.

Dorisk tonart hos grekerna: grundska-

lan e—e med halfton mellan 1. och 2., 5.

och 6. tonsteget; hos medeltidskyrkan

grundskalan d—d med halfton mellan 2.

och 3., 6. och 7. tonsteget. Då denna sist-

nämnda skalas 6:te ton antingen kunde
vara b eller h uppstod under seuare tid

lätt förväxling mellan dorisk tonart

och d-moll; om skillnaden mellan dessa

två se: kyrkotonart; om skillna-

den i bruk mellan b och h se: t r i-

t o n u s.

Dorn, Heinrich Ludwig Egmont, f.

14. 11. 1804 i Königsberg, t 10. 1. 1892 i

Berlin; elev af L. Berger, Zelter och B.

Klein; betydande dirigent; 1828 dirigent
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i Königsberg, 1829 i Leipzig, 1832 i Ham-
burg och sedan i Riga; slutligen 1843

kapellmästare vid Stadtteatern i Köln;

grundade 1845 en musikskola, som 1850

blef omdanad till konserv.; kallades 1849

till Berlin som kapellmästare för hof-

operan; afgick med pension 1869. D.

skref liera goda böcker öfver musik, bl.

a.: "Streifziige auf dem Gebiete d. Ton-

kunst" 1879, "Gesetzgebung u. Opern-

text" 1879, "Ostrakismus, ein Gericht

Scherben" 1875; dessutom en själfbiogra-

fi "Ans meinem Leben" 1870—79. Som
kritiker skref D. bl. a. i tidningarna

"Neue Berliner Musikzeitung" o. "Post".

Som kompositör är han ej alltid lika

framstående. Flera operor uppfördes på
1820- och 30-talen; den första är "Die

Rolandsknappen", Berlin 1826; sedan

följde "Die Bettlerin", Königsberg 1828;

"Abu Kära", Leipzig 1831; "Der Schöffö

v. Paris", Riga 1842; "Die Nibelungen",

Berlin 1854 m. fl. Hans sånger blefvo

mycket populära, i synnerhet de humo-
ristiska; 1866 skref han "Siegesfestklän-

ge" för orkester; slutligen utgaf han äf-

ven flera pianostycken.

Dortmund. Svenska musikfesten.
Den 8—11 juni 1912 firades en af de mest
storslagna svenska musikfester i D.

Förtjänsten af hela företaget tillkommer
i första hand H. Marteau och T. Aulin
samt "Svenska konsertföreningen". Af
de vid denna representerade svenska
kompositörerna må nämnas: Fr. Ber-
wald, A. F. Lindblad, L. Norman, A. Sö-

derman, K. Valentin, E. Sjögren, A.
Hallen, T. Aulin, W. Peterson-Berger, G.

Hägg, W. Stenhammar, R. Liljefors, H.
Alfvén, N. Berg, T. Raugström. Af sven-
ska sångkrafter medverkade John For-
sell och Signe Rappe. Af svenska sång-
föreningar sjöng O. D. från Uppsala.
Jämte orkester-, kammarmusik- och vo-

kalverk uppfördes å D:s teater under
Wolframs ledning Stenhammars opera
"Gillet på Solhaug". Öfver festen finnes

särskild tryckt festskrift med historik,

poträtt, biografier och analys af de upp-
förda kompositionerna: "L Schwedisches
Musikfest, Festbuch", Dortmund 1912.

Dotzauer, Justus Johaun Friedrich,
f. 20. 6. 1783 i Häselrieth, Hildburg-
hausen, f 6. 3. 1860 i Dresden; berömd
cellist; elev af Romberg; 1801—05 i Mei-
ningerhofkapellet; 1811—52 i hofkap. i

Dresden; skref flera tacksamma vc.-kom-

positioner, symfonier, ouverturer, mäs-

sor m. m. — LMA 1841.

Double (fr.), benämning på en äldre

variationsform företrädesvis använd vid

dansstycken; se S u i t e.

Doublé (fr.), dubbelslag.

Double bémol, dubbcl-b (en hel ton

lägi-e), double corde (fr.), dubbel-

sträng, d. croche, sextondelsnot; d.

d i é s e, dubbelkors.

Doublette (fr.), orgelstämma: Princi-

pal 2', oktava 2' (äfven benämnd "Quart

de nasard").

Douziéme, d n o d e c i m a, en kvint of-

van oktaven.

Dowland, John, f . 1562 i Westminster,

London, t 1626 i London; berömd en-

gelsk kompositör och lutenist; företog

sin första resa till kontinenten 1582 och

besökte då Frankrike, Tyskland och Ita-

lien; 5. 7. 1588 blef han mus. bacc. i Ox-

ford och 1597 erhöll han samma grad i

Oxford; 1598—1606 lefde han som kung-
lig lutenist hos Kristian IV i Köpen-
hamn, som synes ha skattat honom myc-
ket högt; han sände honom upprepade
gånger till England att uppköpa instru-

ment m. m. Han synes ha missbrukat
den kungliga nåden och utan lof begett

sig bort; 1606 är han lutenist hos lord

Walden i London och på 1620-talet nam-
nes han som en af de kungliga lute-

nisterna. Af hans kompositioner äro

de flesta för sång med lutackompagne-
ment. Af hans själfständiga lutkompo-
sitioner satte samtiden mycken pris på
"Lachrymaj, or Seven teares, figured

in seaven passionate pavanes", hvilken

1605 utkom med en dedikation till Anna
af Danmark. 1612 utgaf han "A pil-

grims solace". Ett mycket bekant verk
var äfven "Bookes of songs or ayres",

hvilket utkom i flera häften 1595, 1600,

1602. Första delen upplefde flera upp-
lagor (1600, 1603, 1608, 1613). D:s lutstil

är ej fullt så själfständig som de sam-
tida mästarnas ä kontinenten (se t. ex.

Besarduskretsen) utan rätt mycket be-

roende af den samtida högt stående
engelska klavértekniken, I melodiskt
hänseende är den synnerligen behaglig
och i våra dagar betydligt mera tilldra-

gande än de andres. — D:s son Robert
D. var äfven en framstående lutenist

och följde efter sin fader som hoflute-
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nist i London. Han utgaf 1610 "A mu-
sical banquet" och "Varieties of les-

sons", båda synnerligen intressanta lut-

verk. — Om D. se den utförliga biogra-

fien i Groves lexikon. Om D. i Danmark
se A. Hammerich, Musiken v. Kristian

IV :s hof, Kphn 1892.

Doxologi (gr.), lofprisande, Gloria-

sång. Katolska kyrkan skiljer mellan

stora och lilla d.; till den förra (doxolo-

gia major) hör en utveckling af änglar-

nas lofsång: "Ära vare Gud i höjden"

(Gloria in exelcis Deo), till den senare

(doxologia minor) hör: "Ära vare fa-

dern, sonen och den helige Ande i all

evighet" (Gloria patri et filio et spiritui

sancto in saecula saecuiorum). Se äfven

Gloria.

Dragande koppel, koppel i oi"gel-

verk, hvarigenom en nedre manuals tan-

genter draga med sig en öfres.

Dragbasun, se Basun.
Dragharmoiiika, se Harmonika.
Dragonetti, D o m e n i c o, f. 7. 4. 1763

i Venedig, t 16. 4. 1846 i London; be-

römd kontrabasvirtuos; 1787 anställd i

Marcuskyrkans orkester; 1794 reste han
till London, där han anställdes i k. tea-

ter- och konsertorkestern; medverkade
sedan vid flera musikfester (Beethoven-

festen i Bonn 1845); hans virtuositet var

alldeles fenomenal; violoncellpartier spe-

lade han utan svårighet på sitt instru-

ment; af hans kompositioner vore de

flesta för k.-b. men i allmänhet för svåra

att spela för andra än honom själf;

sitt värdefulla bibliotek testamenterade

han till Brith. mus.

Drake, Erik, f. 8. 1. 1788 å Hagels-

rums gård i Östergötl., t 9. 6. 1870 i

Sthlm; 1805 student i Uppsala; tjänst-

gjorde 1808—10 som amanuens vid obser-

vatoriet därst.; slöt sig sedan till den
nya litterära strömningen med Ham-
marsköld, Livijn och Eääf; såsom musi-
ker deltog han i kampen närmast ge-

nom att kritisera Du Puys kompositio-

ner; sitt romantiska nit ådagalade han
äfven genom att i sin hembygd i södra

Östergötland uppteckna en mängd folk-

vismelodier och danser; efter aflagö

kansliexamen slog han sig ned å sin

fädernegård och ägnade sig med ifver

åt landthushållningen; boende ej långt

från Rääf mottog han af honom många

goda råd rörande upptecknandet af

folkminnen; under första tiden hade
han en intresserad hjälpare i den tyske

musikern och svenske hofkapellmästa-

ren Eggert; 1822 blef D. led. af Mus. ak.

och utnämndes 1826 till biträdande lä-

rare i musikteori; 1830 professor i sam-
ma ämne; 1841 sekreterare, bibliotekarie

o. inspektor; 1861 afgick D. från alla des-

sa befattningar på grund af försvagad

syn; de sista 8 åren var han alldeles

blind. D. har inlagt stor förtjänst som
lärare och äfven utgifvit för sin tid go-

da läroböcker: "Elementarkurs i har-

moniläran" I, 1839; 4:de uppl. 1857; II,

1840; 3:dje uppl. 1857; "Läran om kon-

trapunkten" I, 1845; "Frågor i harmoni
läran till besvarande i organistexamen"

1846; "Allmänna grunder i musik- och

clavérspelning" 1830; dessutom öfver-

satte han flera musikböcker: Zöllners

orgelskola 1842, Gollmicks kritiska ter-

minologi 1840. Som musikalisk folklorist

har han arrangerat delvis efter egna
uppteckningar melodierna till Arwids-

sons Svenska fornsånger, Afzelii Afsked
till svenska folkharpan, H.-Cav. och Ste-

phens' Sveriges hist. o. polit. visor; re-

digerade äfven musiken till Valda skrif-

ter af C. M. Bellman 1835—36. Som kom-
positör är han mindre framstående. I

"Nordmannaharpan" finnes af honom
ett pianostycke "Rondoletto" och en

sång m. p. "Bortresan"; af handskrifna

kunna nämnas: två violinkvartetter;

"Stabat mäter"; ' Sappho", deklamato-

rium m. solo o. 3-st. kör (ord af E. A.

Silfverstolpe); solosånger; dessutom ope-

retten "Berggubben", hvilken uppges

varit uppförd å k. slottet 1817 el. 1818;

dessutom arr. för piano af operor m. m.
"Professor D:s goda minne, mångsidiga
bildning, lekande humor, glada lynne

och lätthet att uttrycka sig hade bildat

omkring honom en krets af vänner,

hvilken aldrig upplöstes, förrän han ut-

andades sin sista suck. En skarp blick,

ett träffande omdöme, oegennytta och

vänfasthet voro utmärkande egenskaper

hos honom" (Grönhamn). D. testamen-

terade sitt musikaliska bibliotek till

Mus. ak. Bland dessa befunne sig ock-

så hans egna kompositioner i tryck o.

handskrift. — Litt.: Mus. ak:8 handl.

1870/71 s. 53—56; J. M. Rosén, Karakte-
ristik af E. D. Sv. Musiktidn. 1882 s. 172 f

.
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Dramatiska och musikaliska artister-

nas pensionsförening, en 1857 i Stock-

holm af Joseph Deland stiftad förening

afseende pension åt medlemmar, hvilka

ägna sig åt tal- sång- el. dansscenen;

änkeunderstöd ingår ej; pensionen, 300

kr., kan vinnas af man vid 50, af kvinna

vid 45 års ålder; genom donationer har

kassan sedan vuxit, så att den vid 1906

års början utgjorde inemot 22,000 kr. I.

Dannström testamenterade äfven en be-

grafningshjälpsfond.

Dramma lirico el. dramma per mnsica,

drama med sång, sångspel, opera. I

Italien ursprungligen en allmän benäm-

ning på opera (speciellt opera seria).

Drand, Georg, f . 9. 1. 1573 i Davern-

heim, Hessen, t 1636 i Butzbach; var

kyrkoherde i åtskilliga församlingar; är

känd som framstående musikbibliograf;

hans tre berömda verk äro: "Bibliotheca

classica" 1611, "Bibi. exotica" 1625 och

"Bibi. librorum germanorum classica"

1625; det första upptager alla kända för-

fattare och arbeten i musik; det andra

de på utländska språk skrifna musik-

böckerna; böckernas titlar äro i allmän-

het öfversatta till latin.

Drechsler, Joseph, f. 26. 5. 1782 i

Wällisch-Birken, Böhmen, t 27. 2. 1852

i Wien; efter att ha varit teaterkapell-

mästare å åtskilliga orter, blef han till

sist organist vid Servitenkirche i Wien;
grundade 1815 en musikskola; 1823 ka-

pellmästare vid universitetskyrkan och
Hofpfarrkirche, 1822—30 kapellmästare

vid Leopoldstädter Theater, 1844 kapell-

mäst. vid Stephansdomen; skref flera

verk för teatern och kyrkomusik; dess-

utom stråkkvartetter, sånger, pianostyc-

ken; utgaf en harmonilära och en ny
uppl. af Pleyels pianoskola.

Drehleier, Bauernleiher, (t.), lira
tedesca (it.), lyra rustica, sympho-
nie, gammalt stränginstrument, se

Vielle.

Dressel, D e 1 1 m a r, f. 1878 i London;
god violinist; elev af A. Wilhelmj; har
sedan 1902 konserterat flerstädes i Euro-
pa och vunnit anseende för sin breda
ton och konstnärliga uppfattning; gä-

stade Stockholm 1907.

1. Dreyschock, Alexander, f. 15. 10.

1818 i Zack, Böhmen, t 1. 4. 1869 i Vene-
dig; betydande pianist; elev af Toma-
schek i Prag; 1862 pianoprofessor vid

konserv, i Petersburg; företog flera kon-

sertresor i Europa och besökte Stock-

holm tvenne gånger: 1856 och 1862; vid

det förstnämnda tillfället blef han LMA.
"Såsom tekniker vidrörde hans förmåga
möjlighetens gräns; själf hade han
skrifvit åtskilliga bravurstycken åt sig,

hvari han utvecklade sin oerhörda fär-

dighet, och i synnerhet var det hans
variationer öfver 'God save the king'

för vänstra handen ensamt, som i Euro-

pa väckt allmän förvåning. Dessa
konststycken betraktade han dock mera
som kuriosa än som hufvudsak; sin.

egentliga konstnärsförmåga nedlade han
i sitt storartade föredrag af Beethovens,

Webers och Mendelssohns konserter, af

Mendelssohns, Scarlattis m. fl:s kam-
marmusik jämte flera klassiska saker,

och därjämte dokumenterade han sig så-

som sann artist. Såsom kompositör till-

hörde han den bättre salongsgenren;:

dock har han äf^^en skrifvit en violin-

kvartett, som äger värde, ehuru den ej

alltid röjer den behöfliga öfningen i

denna svåra genre" (Grönhamn, Mus..

ak:s handl. 1870/71).

2. F e I i X D., f. 27. 12. 1860 i Leipzig,

t 1. 8. 1906 i Berlin; den förres brorson

r

elev af H. Ehrlich; framstående pianistr

lärare vid Sterns konserv, i Berlin; har
företagit flera konsertresor bl. a. till

Stockholm, där han konserterade 1886

och 1889.

Drieberg, Friedrich von, f . 10. 12.

1780 i Charlottenburg, t 2L 5. 1856 därst.;

kammarherre; väckte på sin tid mycket
uppseende genom sina skrifter öfver
grekiska musiken ("Wörterbuch d.

griech. Musik" 1835; "Die griech. Musik,
auf ihre Grundsätze zuriickgefiihrt"

1841; etc); de flesta af dessa äro emel-

lertid numera värdelösa och hvila ej

heller på verkliga, allvarliga studier af

ämnet.

Drill (fr. trille, it. trillo, eng. shake),

den vanligaste af alla ornamentala figu-

rer inom musiken; det vanligaste teck-

net är tr (fordom äfven t) med en vågig
linje efter. Drillen utföres så, att jämte
den augifna tonen, öfver hvilken teck-

net står, tages tillsammans med när-

mast ofvanför liggande ton i diatoniska
skalan; till d. hör sedan en eller flera

toner som förslag och en eller flera

som efterslag. Dessa pläga numera
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vanligen särskildt anges med små noter.

— Se vidare Förkortningar.
Dritta (it.), d r o i t e (fr.), högra han-

den.

Drobisch, Moritz Wilhelm, f. 16.

8, 1802 i Leipzig, t 30. 9. 1896 därst.; 1826

professor i matematik och 1842 prof. i

filosofi vid Leipzigs universitet; bland

hans skrifter företrädesvis i akustik äro

flera af stort värde: "Uber die mathe-
mathische Bestimmung d. musik. Inter-

valle", 1846; "Uber musik. Tonbestim-
mung u. Temperatur, 1852; "Uber reine

Stimmung u. Temperatur d. Töne", 1877.

Drottning Disa, Messenii beröm-
da stycke för Uppsalastudenterna; har
redan från början utförts med inlagda

visor och smärre musikinlägg af instru-

mental karaktär; återupptogs på Boll-

huset i Stockholm 1740 under titeln:

"Drottning Disa, med en prolog emellan

Tor, Ode och Frigga etc. jämte såväl

vokal som instrumental musik af en or-

kester bestående af 25 personer"; åter-

upptogs af teatern vid Järntorget 1770

och af Humlegårdsteatern 1773.

Drottningen af Golconda, se

A 1 i n e.

Drottning Kristina, heroisk

dram på vers med sång och dans i 4

akter, efter Gustaf III:s plan utarbe-

tad af J. H. Kellgren och musik af C.

F. Miiller; uppförd första gängen 1785

på Gripsholm, sedan 1787 å Drottning-

holm, å Bollhuset 1791 och kgl. teatern

1792—1838.

Drouet, Louis, f . 1792 i Amsterdam,
t 30. 9. 1873 i Bern; elev af konserv, i

Paris; framstående flöjtvirtuos; 1808 so-

loflöjtist hos konungen af Holland, 1811

hos Napoleon I; 1814 förste flöjtist i

franska hofkapellet; konserterade fler-

städes i Europa (1821 i Sthlm) och var
1836—54 hofkapellmästare i Koburg;
komponerade flera konserter, fantasier

och sonater för flöjt.

Drnry-Lane-teatern i London öppna-
des 1696 under namn af "Theatre Royal
in Drury Lane" (gatans namn); 1762

—63 utvidgades den och förstördes 1791;

den nya teatern öppnades 21. 4. 1794

men brann 24. 2. 1809; återuppbyggdes
och öppnades 10. 10. 1812; under 1700-

talet skref Dr. Arne 1738—78 för D. en
mängd operor och operetter; 1833 spela-

des under Alfred Bunns ledning flera

italienska operetter med Malibran som
primadonna; Bunn försökte sedan med
engelsk opera men vann ej samma fram-
gång som med de italienska (operor af

Balfe o. Benedict); 1870 öfvertog George
Wood ledningen och uppförde då bl. a.

Wagners "Flygande holländaren" (f. f.

ggn i London); 1882 gaf Richter mera
som gästspel å D. "Tristan" och "Mä-
stersångarne" (äfven f . f. ggn i London)

;

1892—93 och 1895 utfördes flera german-
ska operor på D. I öfrigt har D. varit

en af Englands främsta scener för dra-

matik (Garricks Shakespeareuppföran-
den på 1700-talet) och i våra dagar har
platsen äfven användts till konsertsal,

hippodrom och cirkus. D. rymmer för

närvarande 3,500 åskådare.

D. s.= Dal segno.

D-sträng, tredje strängen på violin, an-

dra på altviolen, violoncell och kontra-

bas (uppifrån räknadt).

Dualism, i harmoniläran antagande af

en tvåfaldig grundval för harmonien,
grundad på öfver- och underklanger.

Du all hälsas källa!, psalm 366;

Heeflner hänvisar till mel. 216.

Du bar ditt kors, o Jesu mild!
psalm 89; Haeffner 89; går tillbaka till

tysk källa (Zahn 7631: So gehst du nun,

mein Jesu, bin) af 1699; kan påvisas i

Sverige 1808 hos Hasfllner.

Dubbeldrill, en drill på två touer i

samma ackord.

Dubbelflygel (fr. vis-å-vis) föråldrad

form af flygelpiano med två klaviaturer,

en i hvar ända.

Dubbelflöjt, ett hos antika folken före-

kommande instrument med två flöjtpi-

por och gemensamt munstycke; ibland

finnas två munstycken, hvarvid instru-

mentet närmast kommer att likna tven-

ne lika instrument, hvilka på en gång
insättas i munnen (se plansch I: greki-

ska instrument); d. förekommer äfven

som namn på en täckt 4- el. 8-fotsstäm-

ma i orgeln.

Dubbelfuga, fuga med två tema.

Dubbelgrepp, på stränginstrument, då
två el. flera toner samtidigt utföras af

en spelare.

Dubbel kontrapunkt, se Kontra-
punkt.
Dubbelkors (x eller ^^) dubbelt för-

höjd not (två halftoner högre).
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Dnbbelkvartett, fyrstämmigt tonstyc-

ke, där livarje stämma är dubbelt be-

satt; brukas äfven om personerna, som

utföra ett dylikt stycke.

Dubbelkör, tvenne körer med lika

stämfördelning, hvilka dels omväxla

med bvarandra, dels utföras samtidigt.

Dubbelslag (it. gruppetto, fr. doublé),

en ornamental figur; tecknas sv och an-

ger att jämte den betecknade tonen när-

mast den ofvanför och nedanför liggan-

de tonen skall medtagas; om utförandet

se Förkortningar.
Dubbeltunga, spelmanér vid blåsin-

strument, i det att vissa stafvelser (t.

ex. ti-ki, di-ki, dö-rö) inblåsas i instru-

mentet för att göra det möjligt för tun-

gan att i snabba staccatosatser distinkt

afskilja tonerna från hvarandra.

Dubois, FranQois Clément Théodore,
f. 24. 8. 1837 i Rosnay, Marne; elev af

Marmontel, Bazin, Benoist och A. Tho-

mas vid konserv, i Paris; 1861 erhöll han

Rompriset; sedan kapellmästare vid S:te

Clotilde och Madeleine i Paris; 1871 pro-

fessor i harmoni vid konserv.; sedan

prof. i komposition; 1896—1905 Thomas'

efterföljare som direktör för konserva-

toriet; som kompositör är han särskildt

bekant genom sina körverk och orkester-

verk; oratoriet "Le paradis perdu" pris-

belöntes 1878 af staden Paris; skref dess-

utom oratoriet "Les paroles du Christ"

1867; flera orkestersuiter, en pianokon-

sert, Frithiof-ouverture, symf. dikten

"Notre Dame de la Mer" 1897; motetter,

mässor, sånger, pianostycken m. m.; ett

latinskt ode af Leo XIII, "Chlodvigs

dop"', uppfördes 1899 i Reims; skref äf-

ven flera operor, däribland: "La guzla

de rémir" 1873, "Le pain bis" 1879, "Aben
Hamet" 1884, "Frithiof" 1892, "Xaviére"
1895. — LMA 1897.

Dnetus (lat.), tonföljd; d. rectus, re-
vor s u s, c i r c u m c u r r e n s, den upp-
åt-, nedåt- samt nedåt- och uppåtgående
tonföljden.

Dada (dutka, dudetka), ett uråldrigt

ryskt träblåsinstrument, närstående dub-
belflöjten; hvardera pipan har tre ton-

hål; namnet brukas äfven om en rask,

sibirisk dans.

Dudclsack (t.), se Säckpipa.
Due (it.), två; d. volte, två gånger.
Doe, Frederik Georg Knut, f.

1833 i Kristiania, t 1906 i Brunnen,

Schweiz; svensk-norsk envoyé 1869 i

Berlin, 1873 i Petersburg och 1890—98 i

Paris; LMA 1897; skref äfven en del

sånger i norsk folkton: "Romanser m.

piano" 1878 och 4 hftn pianostycken

"Bric ä brac, Album musicale"; E. Grieg

använder i "Zwei nordische Weisen" op.

63: nr 1 en melodi af D. — D:s fader

Frederik Gottschalk D., norsk

statsminister 1841—58 (t 1873), var en

stor musikvän, och hans moder A 1 e t h e

D., f. Sibbern (t 1887 i Stockholm)

var god sångerska och komponerade fle-

ra sympatiska sånger vid piano samt
pianostycken. LMA.
Duett, d u e 1 1 o, duo, ett tvåstämmigt

musikstycke. Vokalduetten står närmast

arian, instrumentalduetten närmast so-

naten; kamraarduetten, en för

1700-talet speciell, kontrapunktiskt ge-

nomarbetad konstform. Duettens glans-

tid är 1700-talet. — Duettino, liten

duett.

Dufay, Guillaume, f. c. 1400 i Chi-

may, Hennegau, f i Cambrai 27. 11. 1474;

var 1428—37 sångare i påfliga kapellet;

synes sedan ha begett sig till Paris;

1442—49 var han anställd i Felix V:s

tjänst och slutligen kanonikus i Cam-
brai; D. var en af 1400-talet8 främste

kontrapunktiker, den siste af de tre sto-

re föregångsmännen från 1400-talets för-

ra hälft: Dunstable, Binchois och Dufay
X. Haberl, hvilken skrifvit en god bio-

grafi öfver honom (Vierteljahrsschr. I,

397—530; äfven separat), nämner 150 kom-
positioner af D., däribland mässor, mo-
tetter, magnificats, chansons. Prof på
hans konst lämna bl. a. Denkmäler d. T.

in Österreich VII o. XI; D. är den förste,

som mera regelbundet begagnar den

fyrstämmiga satsen; också är han en af

de förste, som använder öppna, hvita no-

ter i st. f. de svarta.

Du gamla du friska, den numera
allmänt antagna svenska folksången;

sjöngs första gången på Dybecks första

"aftonunderhållning" 13. 11. 1844 och
trycktes mot författarens vetskap af J.

A. Ahlström och P. C. Boman i deras

samling "Valda sv. folksånger", hvilken

utkom vid midsommartiden 1845. Dy-
beck recenserar denna samling i Runa
1845 (s. 111) och säger då om denna
sång: "Visan är med ytterst få förän-

dringar i den harmoniska behandlingen
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alldeles sådan, som utgifvarna vid, eller

strax efter, aftonunderhållningarna i

slutet af sistnämnda år 1844, på ett för

tillställaren af nämnda aftonunderhåll-

ningar obekant sätt, öfverkommit den-

samma. De högst medelmåttiga orden

till denna visa, af utgifvarna öfversatta

på en ännu sämre tyska, voro, såsom en-

dast för tillfället författade, aldrig äm-
nade att i tryck allmängöras. Tilltaget

lärer af hvarje rättsinnad ogillas." Tex-

ten (ej mel.) trycktes sedan af Dybeck
själf i Runa 1865 s. 18. Helt säkert har

den på sin tid mycket populära Ahl-

ström-Bomanska samlingen (ny upp], ut-

kom redan på 50-talet), där sången står

allra främst, i hög grad bidragit till

sångens popularitet. J. A. Josephson

skref på 1850-talet en fantasi för piano

öfver den. L. Norman upptog den nå-

got senare (före 1860) i sin samling "Sv.

folkvisor" (nr 1). Dock blef den ej folk-

sång förrän fram på 90-talet. Höljer ta-

lar ännu 1864 ej om någon annan "svensk

folksång" än "Bevare Gud vår kung"
(s. d.). Den populäre operasångaren C.

F. Lundquists präktiga föredrag af den

på 80- och 90-talen har i hög grad bi-

dragit att göra den bekant bland folket.

Före honom hade dir. mus. Iv. Heden-
blad i Uppsala genom studentsången

sökt popularisera den. — Melodien är

oförändradt tagen från en folkvisa "Olof

Adelin", hvilken upptecknats lika i

Västmanland och Jämtland af Dybeck
och meddelad i Runa 1845 s. 17 till origi-

naltexten: "Så rider jag mig genom
tolfmilanskog, me'n andra så söteligen

sofvo." I Sverige har denna folkvisa

sedan ej blifvit upptecknad till denna
melodi, men i Finland lefver den ännu
tillsammans med folkvistexten, och Otto

Andersson meddelar i Brage IV, 194—197

en mängd varianter. Då visan efter allt

att döma är tysk (se Erk-Böhme, D.

Liederh. 110), synes äfven melodien var
tysk, så mycket mera, som stilen ej alls

är svensk. Det synes sålunda, som sven-

ska folksången i melodiskt hänseende
vore ett tyskt långods. — Formen "Du
gamla du fria" förekommer ej i äldre

tryck (ej hos Boman, Josephson el. Nor-
man m. fl., hvilka alla äro före 1865) och
synes utgöra en ändring företagen af

författaren vid tryckandet 1865. Äfven
Lundquist sjöng i början "friska" men

ändrade sedan. Formen "fria" synes ej

vara mer än 10—20 år gammal. — Se T.

Norlind, Studier i sv. folklore s. 184

—

186; Am. Kerfstedt i Idun 27. 2. 1908 s.

107; Brage IV m. fl. ofvan anförda käl-

lor. — Se vidare R. Dybeck.
Du går. Guds Lamm, du milda,

psalm 86; Hajffner 86; motsvarar nr 150 i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 4361: O Lamm Gottes, un-

schuldig) af 1545; kan påvisas i Sve-

rige på 1630-talet, i Danmark 1569 (Tho-

missön).

Du, Herre! afskiljt har, psalm
334; Haeffner hänvisar till mel. 31.

Du, Herre! godt ej fann, psalm
338; Haeffner hänvisar till mel. 296.

Du, Herre Gud! allena, psalm
249; Haeffner hänvisar till mel. 223.

Du, Herre! i din hägnad, psalm
31; Hseffner 31; motsvarar nr 9 i koralpsb.

af 1697; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 2561: Väter unser im Himmel-
reich) af 1539; kan påvisas i Sverige på
1630-talet (Kalmar) och i Danmark 1.569

(Thomissön).

Du, Herre! ser och känner,
psalm 11; Hseffner 11; motsvarar nr 103

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 7749: Herr Gott, du Schöpfer
aller Ding) af 1553; kan påvisas i Sverige

redan 1572 (Sv. psb.).

Du, hvars gudahjärta, psalm
351; Hseffner hänvisar till mel. 45.

Dukas, P a u 1, f. 1. 10. 1865 i Paris; elev

af konservatoriet 1882; erhöll Rompriset
med kantaten "Velléda"; hade redan
dessförinnan skrifvit tvenne ouverturer.

"Lear" o. "Goetz v. Berlichingen"; efter-

åt följde ouverturen "Polyeucte" 1892,

en symfoni 1897, symfoniska dikten

"L'apprenti sorcier" (1897, efter Goethes

"Zauberlehrling", uppf. i Sthim 1903); D.

har äfven skrifvit ett lyriskt drama
"L'arbre de science"; har dessutom
skrifvit musikkritiska uppsatser i "Ga-

zette des Beaux-Arts" och "Revue heb-

domadaire". D. är en af de mera bety-

dande nu lefvande franska kompositö-

rerna och äger en god, bred stil.

Dulcian. 1. Ett bombarden närstående

fagottartadt blåsinstrument af mildare

ton. — 2. En tungstämma, 8 eller 16 fot,

i orgeln.

Dulciana, en mild karaktärsstämma i

orgeln, 8 el. 4 fot, som på grund af sin
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något vidare mensur står midt emellan

Dolce och Salicional beträffande styrka

och klangfärg.

Dnlcimer, namn för hackbräde (k 1 a-

V é r S". d.).

Dnlcken, Luise, f . David, f . 20. 3.

1811 i Hamburg, t 12. 4. 1850 i London;

syster till Ferd. David; pianospelerska;

uppträdde företrädesvis i London å kon-

serter; var dessutom högt skattad som
lärarinna; gaf bl. a. undervisning åt

drottning Victoria.

Du lifsens bröd, o Jesu Krist,
psalm 155; Haeffner 155; motsvarar nr 17

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 4680: Du Lebensbrod, Herr

Jesu Christ); låter sig ej påvisa i Sve-

rige före 1697.

Dnlon, Friedrich L u d w i g, f . 14.

8. 1769 i Oranienburg, t 7. 7. 1826 i Wiirz-

burg; blind flöjtvirtuos; företog flera

konsertresor och vistades 1796—1800 vid

hofvet i Petersburg; lefde de tre sista

åren i Wiirzburg; utgaf en flöjtkonsert,

en flöjtduett, kapricer och variationer

för flöjt.

Dnmanoir, G u i 1 1 a u m e, f . 16. 1. 1615,

t i slutet af århundradet; blef 1657 "roi

des violons" i Paris och stod då som den
främste kompositören af dåtidens kam-
marmusik; hans rykte stod på höjden af

glans på 50- och 60-talet, men Lullys ära

kom snart D:s att förblekna; några af

D:s kompositioner för violin finnas i be-

håll i Uppsala bibliotek, och flera ha
med säkerhet spelats vid Kristinas hof;

initialerna "G. D." å några Kasselhand-
skrifter ha tolkats till G. Dumanoir,
ehuru bevisligen den svenske hofkapell-

mästaren Gustaf Diiben torde vara af-

sedd. Se härom: T, Norlind, Zur Ge-

schichte d. Suite s. 189. En utförlig

biografi öfver D. finnes hos J. Ecorche-
ville, Vingt Suites d'orchestre 1, 19—28.

Du mänskors Fader, psalm 396

;

HiEffner 396; kan påvisas i Sverige på
1630-talet (Kalmar), ehuru den saknas i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 294—296: Komm, Gott Schöp-
fer, heiliger Geist) af 1524; Danmark
känner mel. 1569 (Thomissön); kan föl-

jas vidare tillbaka till den medeltida
latinska hymnen: Veni creator spiritus.

Duncker, E 1 i s, G a b r i e 1, f. 1. 2. 1844

i Kinttula, Finland; f i Helsingfors 8. 9.

1876; operasångare; student i Borgå 1864;

deltog som student med ifver i sång-

kvartetten och begaf sig, efter att 1870

ha aflagt domareexamen, till Petersburg

för att där för prof. Everard utbilda sin

sångröst; sedan intill 1873 elev af Mila-

nokonserv, med F. Lamperti som huf-

vudlärare; efter ytterligare ett års stu-

dium i Florens återvände han hem och

sjöng med framgång på flera konserter;

anställdes i oktober 1874 vid Finska ope-

ran; företog 1875—76 en studieresa till

Berlin och Paris; af hans roller märkas:
Figaro i "Barberaren", Hertigen och

Eawenswood i Donizettis Lucrezia Bor-

gia och Lucia.

Duni, E g i d i o R o m o a 1 d o, f. 9. 2.

1709 i Matera, Neapel, t 11. 6. 1775 i Pa-

ris; skaparen af opera comique i Frank-
rike; elev af Durante; hans första opera

"Nerone" täflade i Rom med Pergoleses

"Olympiade" och segrade; skref sedan
"Artaserse" för San Carlo; besökte se-

dan Venedig, Paris och London, Holland
och till sist Neapel; 1755 kallades han
till Parma såsom musiklärare för fur-

stens dotter; debuterade 1757 i Paris

med operan "Le peintre amoureux" och

kvarstannade sedan i franska hufvudsta-

den till sin död; han skref i allt 18 ope-

ror för Paris. D. är bäst i det melodi-

ska; stilen är italiensk med anstrykning
af kort, fransk visa. Monsigny förde

stilen vidare.

Dunstable (D u n s t a p 1 e), John, t 24.

12. 1453 och begrafven i Stefanskyrkan i

Walbrook, London; om tiden för hans
födelse eller något om hans lif veta vi

intet; då en plats i Bradford har samma
namn som kompositören, har man anta-

git, att han blifvit född där, hvilket

dock är föga troligt, då flera personer

med samma namn D. finnas från 1400-

talet i England; troligtvis är han född

omkring 1370; han omtalas dessutom
som matematiker och astrolog; hans
rykte som kontrapunktiker var synner-

ligen stort, och då de båda stora neder-

ländarna Binchois och Dufay omtalas

som hans lärjungar, har man antagit,

att den kontrapunktiska stilen skapats

och utbildats i England och därifrån

gått öfver till Belgien och Nordfrank-
rike; man har sedan genom att kombi-
nera detta med ett uttryck hos en för-

fattare, att den flerstämmiga musiken
kommit från "Norden", fått en mnsika-
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lisk vandring för den flerstämmiga mu-
siken från Skandinavien till Skottland

—

England och sedan till Nederländerna

samt därifrån till Frankrike och Italien,

alltså från norr till söder. Emellertid

visa de sista undersökningarna, att den-

na vandring är rakt motsatt den verkli-

ga. I Florens och Italien existerade om-

kring 1300 en flerstämmig världslig

konstsång, som härifrån, fortfarande

som världslig visa, vandrade till Nord-

frankrike och härifrån kom öfver till

England, där stilen öfverflyttades på
den andliga sången med bibehållande af

dess världsligt melodiska koloraturstil

och med tenor efter världslig visa; D.

är den främste representanten härför i

England och med honom som banbryta-

re går den "nya" kyrkliga stilen öfver

till Belgien, hvarvid dock ej är säkert,

om ej belgarna redan från Frankrike

lärt känna stilen som världslig visa

förut; då slutligen nederländarna för

den kyrkliga stilen öfver till Italien,

fullbordades blott ett kretslopp; en van-

dring har försiggått från söder åt vä-

ster och norr och till sist åter slutat i

södern. D:s storhet som skapande mä-
stare lider intet härigenom, men väl pla-

ceras han historiskt klarare, och hans
ställning i musikhistorien som förmed-

lare minskas ej, om han än som nydana-
re ej blir samma enastående personlig-

het; vi äga flera yttranden om D:s verk

än verk själfva: enligt C. Stainers un-

dersökningar (D. and the various set-

tings of O Rosa bella, Sammelb. II: 1)

äga vi i allt 45 kompositioner af honom.
Några af dessa ingå i Trienter-Codices-

uppl. i Denkm. d. T. in Österreich VII,

1900.

Duo, se Duett.
Duodecima, en intervall af tolf toner.

Dnodrama, ett melodrama med två

uppträdande personer.

Duole (it.), en figur med två likvärdi-

ga noter i st. f. tre noter af samma slag.

Dnolo (it.), smärta.

Duplicatio (lat.), fördubbling.

1. Dupont, Auguste, f. 9. 2. 1827 i

Ensival, Liége, t i Briissel 17. 12. 1890;

elev af konserv, i Liége; företog flera

konsertresor genom Europa som pianist;

1850 slog han sig ned i Briissel såsom
professor vid konserv.; de flesta af hans
talrika pianostycken äro i elegant sa-

longsstil; bland dessa må nämnas: Kon-
sertstycket op. 42 och F-moUkonserten

op. 49; några sånghäften äro äfven kän-

da. — 2. J o s e p h D., f. 3. 1. 1838 i Ense-

val, t i Briissel 22. 12. 1899, den föreg:s

broder; efter att en längre tid ha uppe-

hållit sig i Ryssland (Warschau fr. o. m.

1867, Moskva fr. o. m. 1871) slog han sig

ned i Briissel som professor i harmoni
vid konservatoriet; samtidigt var han
ledare för operan i Théätre de la Mon-
naie och blef Vieuxtemps' efterträdare

som ledare för Concerts populaires; led-

de en kortare tid äfven italienska ope-

ran vid Covent Garden, London.

Daport, tvenne bröder, bägge berömda
som violoncellister: 1. Jean Pierre,
f. 27. 11. 1741 i Paris, t 31. 12. 1818 i Berlin;

blef 1773 förste cellist i hofkapellet i Ber-

lin och sedan direktör för hofkonserter-

na 1811 pensionerad; skref flera komposi-

tioner för sitt instrument. Beethoven

komponerade 1797 för honom sina cello-

sonater op. 5. — 2. Jean Louis, f. 4, 10.

1749 i Paris, f 7. 9. 1819; uppträdde 1768

f. f. ggn offentligt; begaf sig vid fran-

ska revolutionens utbrott till brodern i

Berlin men återvände 1806 till Paris;

blef lärare vid konservatoriet och solo-

cellist i kejserl. kapellet; D. har framför

allt skaffat sig ett berömdt namn genom
sin nya celloapplikatur och utgaf en

synnerligen god skola för sitt instru-

ment: "Essai sur le doigter du violon-

celle et la conduite de Tarchet" (ny uppl.

1902 i Paris); skref äfven kompositioner

för cello.

Duprez, G i 1 b e rt Louis, f. 6. 12. 1806,

t 23. 9. 1896 i Passy, Paris; elev af Cho-

ron vid konserv.; och debuterade som te-

norsångare dec. 1825; begaf sig sedan till

Neapel, där han 1835 sjöng i "Lucia di

Lammermoor"; två år senare engagera-

des han vid stora operan i Paris och fi-

rade där lysande triumfer i "Guido et

Ginevra", "Benvenuto Cellini", "Le Lac
des fées", Otello, "Lucie", "La favorite",

Robert m. fl.; 1842—50 var han lärare i

sång vid konserv, och grundade sedan

1853 en egen sångskola, som ännu exi-

sterar. D. skref: "L'Art du chant" 1845,

"La Mélodie" 1873, "Souvenirs d'un

chanteur" 1888, "Recréations de mon
grand äge"; komponerade 8 operor (där-

ibland "Joanita" 1848, "La lettre au bon
Dieu" 1851, "Jeanne d'Arc" 1857), ora-
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torier, requiem, romanser, mässor och

kammarmusik. — Hans dotter C a r o-

line D. (1832—75) var 1850—58 en firad

sångerska i Paris; ingick 1856 äktenskap

med belgiske musikern van den Heuvel.

Dn Puy, Jean Baptiste Edouard

Louis Camille, f. i Corselles, Neuchätel,

sannolikt 1770 (enl. Buntzen; 1771 enl.

A. Lindgren), t Stockholm 3. 4. 1822; vi-

stades från sitt fjärde till sitt trettonde

år hos en farbroder i Geneve; kom se-

dan till Paris, där han var elev af Cha-

bran i violin och Dussek i piano; 16 år

gammal blef han konsertmästare i

Rheinsberg hos prins Henrik af Preus-

sen; denne tog honom ofta med till Ber-

lin, där D. fick tillfälle att studera mu-
sikteori för Fasch; sedan han 4 år varit

i prinsens tjänst, begaf han sig ut på
konsertresor såsom violinspelare i Tysk-

land och Polen; år 1793 kom han till

Stockholm, där han tillsammans med
violinisten Möser (sedermei-a förste kon-

sertmästare i Berlin) gaf flera konser-

ter under utomordentligt bifall (f. kons.

16. 6.). Möser reste snart, men D. stan-

nade och blef redan s. å. tredje konsert-

mästare i hofkapellet; 1796 blef han an-

dre konsertmäst. och 1. 3. 1799 tillika an-

ställd som premiärsångare vid k. tea-

tern; 25. 4, 1799 debuterade han i sist-

nämnda egenskap som Blinval i "Den
unge arrestanten" af Duval och Della

Maria, redan d. 15. 1. s. å. hade han å

Mindre teatern sjungit i "Den talande

taflan". D. var högt uppburen som sån-

gare och skulle helt säkert redan nu
fått en stor betydelse för den inhemska
sångkonsten, om han ej ådragit sig ko-

nungens misshag genom att alltför de-

monstrativt ge sin frihetskärlek till

känna vid en fest till minne af Napo-
leons återvändande från Egypten; ko-

nungen befallde honom att resa ur lan-

det, men goda vänner bådo konungen
om nåd för D. Konungen förlät honom
och infann sig själf nästa dag d. 7. 11.,

då D. skulle sjunga titelrollen i operet-

ten "Lilla matrosen". Beskow berättar
i sina minnen (s. 173) om denna afton:

"I den scen, där han ['Lilla matrosen']
vägrar att resa och, med en skälmaktig
min åt den k. logen, säger: 'Jag reser
icke! Jag blir kvar!' uppväcktes en
storm af bifallsrop, alla vände sig mot
konungen, och de närmaste sittande

klappade händerna så godt som in i k.

logen. Gustaf Adolf ansåg detta som en

missfirmelse, steg upp och sade: 'Han
skall resa!' Följande dag var han på
väg." — Därmed slutade första perioden

i D:s lif. D. hade under denna ungdoms-
period utbildat sig till god och solid ut-

öfvande musiker; som violinvirtuos var

han känd och aktad redan innan han
kom till Sverige, däremot synes han ej

ha uppträdt som sångare förrän i Stock-

holm; såsom personlighet förstod D. att

vinna allas hjärtan; personligen älsk-

värd, liflig och glad var han som ska-

pad för de kvicka och spirituella säll-

skapskretsarna i dåtidens Stockholm;

ej minst blef han damernas förklarade

gunstling; redan i Rheinsberg hade han
ett förhållande till en skådespelerska

Julie Henriette Pauline Montroze (t 1833

nära Lidköping som guvernant i Piper-

ska familjen); 26. 3. 1790 föddes i Rheins-

berg en dotter Camilla Cecil Victoire

(t Köpenhamn 13. 1. 1871), hvars ätt-

ling Andreas Buntzen sedan blef D:s

biograf; 21. 11. 1795 blef D. ledamot af

Mus. ak. i Stockholm och 1796 medlem
af sällskapet Par Bricole; bland de vän-

ner han redan nii förvärfvat kunna
nämnas musikern Åhlström och skalden

Valerius; den senare skref ett afskeds-

poem till den afresande vännen: "Res
till en mera säker strand, där inga höga
maktgrepp gälla, där endast brott, ej

dygder, fälla, och låt det bli ditt foster-

land!" Af kompositioner från denna tid

upptager samlingen "Skaldestycken sat-

ta i musik", bd VI: 1797, tre visor: Elise

till sin älskade: "Lätt du kan af mina
ögon finna"; Sång: "Till vinets o. väl-

lustens ära"; Visa: "Bröder se bålen

den fröjdas och röker". — D. begaf sig

till Köpenhamn, där han 29. 3. 1800 gaf
en konsert å k. teatern; under den när-

maste tiden efteråt synes han ha saknat

anställning och left under svåra peku-
ninära förhållanden; i mars 1802 an-

ställdes han emellertid som sångare vid
k. teatern och debuterade 16. 3. som St.

Firmin i "Domherren i Milano"; samti-

digt blef han äfven anställd som kon-

sertmästare i hofkapellet; han föräl-

skade sig snart i en dotter till en kop-

parstickare Anna Louise Frederikke
Miiller (1777—1831) och ingick äktenskap
med henne i maj 1803; den närmaste ti-
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(len efter var en lysande tid förD.; goda,

lyckliga inre förhållanden och varmt er-

kännande från allmänhetens sida j5ck

han i rikt mått röna; som violinist täf-

lade han med de främste; som skådespe-

lare och sångare var han snart allas för-

klarade gunstling, o. förtjusningen steg

till sin kulmen, då han uppträdde som
Don Juan i Mozarts opera (vid op:s pre-

miär i Kphn 1807) ; äfven som kompositör
skulle han snart fira triumfer med sång-

spelet "Ungdom og Galskab"; musiken
skrefs öfver samma text som Méhuls
"Målaren o. modellerna" ("Une folie) och
gafs 19. 5. 1806 å k. teatern i Kphn. I A.

Bournonvilles balett "Livjaegerne paa
Amager" (1871) ingick ännu en del af

musiken; hufvudpersonen i B:s stycke

är här D. själf som löjtnant i "Kongens
Livjaegerkorps". Han skulle snart få upp-
träda äfven som nationell frihetshjälte

och tapper soldat. D. var med i en ari-

stokratisk klubb "Harmonien" och fick

snart sitt umgänge bland de högre mili-

tärerna. Han hade redan 1801 ingått i

ett lifjägarkorps och deltog med detta

under septemberdagarna 1807 vid försva-

ret af hufvudstaden mot engelsmännen.
Som belöning för visad tapperhet blef

D. löjtnant i korpset 4. 8. 1808 men måste
nu för "port-épéens honnör" afsäga sig

allt offentligt uppträdande; han afgick

därför nu som sångare och kvarstod i

stället som konsertmästare och sångin-

struktör. Emellertid skulle lyckodagar-
na hastigt taga en ända. Som musiklä-
rare för prinsessan Charlotte vann han
hennes ynnest i så hög grad, att hon
hastigt blef skild från sin gemål (prins

Kristian Fredrik, sedermera kung Kri-

stian VIII) och sänd bort. D. landsför-

vistes i nov. 1809. Kungen tog dock vård
om hans familj och D. sände ännu 1810

kompositioner till kungen med tacksä-

gelsebref för visad godhet mot hustrun
och barnen. — Härmed slutar andra pe-

rioden i D:s lif. Under denna hade han
bättre tillfälle att utbilda sig som skå-

despelare och sångare; och äfven som
kompositör hade han under denna tid

skapat sitt måhända främsta verk i

sångspelet "Ungdom o. dårskap"; som
personlighet var han samma dårande o.

tjusande man som förut: liflig och om-
bytlig, lefvande sitt lif fullt ut i hvarje
ögonblick. — Åter en sorgetid stod nu

för dörren. Midt under hård vinter utan
penningar och utan vänner fick han fara

bort. I jan. 1810 var han i Paris, där
han sökte anställning i Napoleons hof-

kapell; då denna plats slog fel, for han
till Skåne, där han i juni sammanträffa-
de med dotter och svärson; d. 20. 10. 1810

var han i Helsingborg, då Karl Johan
landsteg, och i början på året ISll var
han åter i Stockholm, där han d. 22. 11

gaf konsert. Den 1. 10. 1812 anställdes

D. som kapellmästare, på hvilken post

han kvarstod till sin död. Under denna
tid utvecklade han en storartad verk-

samhet inom teatern. Nya goda operor

gåfvos, och själf uppträdde han än som
dirigent än som sångare och skådespe-

lare; genom sina personliga egenskaper
lyckades han i rikt mått skaffa sig re-

spekt bland sina underlydande, och alla

böjde sig för hans stora begåfning och
erfarenheter på det sceniska området;
som dirigent visade han ej mindre öfver-

lägsna egenskaper än som sångare. Den
6. 12. 1813 uppfördes Mozarts Don Juan.
och här förstod han att tjusa sina

svenska åhörare på samma sätt som för-

ut de danska; 21. 9. 1814 följde sedan Mo-
zarts "Enleveringen" och 31. 10. 1814 hans
eget stycke "Ungdom o. dårskap", Äf-

ven var han verksam för scenen genom
nya tonverk. 1814 grundlade D. hofka-

pellets pensionskassa och 1816 stiftade

han en orkesterelevskola för strängin-

strument vid k. t. I nov. 1814 firades

Sveriges och Norges förening med stor-

artade festligheter, och D. skref för detta

ögonblick en tillfällighetspjäs "Förenin-
gen". Han belönades härför med profes-

sors titel. D:s förnämsta musikaliska in-

sats under denna tid var dock utbildan-

det af den en- och flerstämmiga gla-

da sällskapsvisan. D:s stil och smak-
riktning var knappast den tyska ntan
den franska genren. Beskow säger (Lefn.-

minnen 174): "Åter anställd och snart

befordrad till hofkapellmästare utförde

han ombildningen af teatersången ifrån

den tyska, något enformiga och skrian-

de, som underhållits af Haeffner samt
föga förändrats af Klister och Eggert,

till den lätta, behagliga, intagande stil,

som skapats i den franska operetten af

Martin och EUeviou, af hvilka i synner-

het den förstnämnda var D:s mönster,
och som ännu [1857] är oupphunnen på

14
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opera comiquen i Paris." För sällskaps-

visan sådan den odlades framför alla af

sällskapet Par Bricole betydde D:s in-

sats en ny tid, då den enstämmiga sån-

gen begynte ersättas af den 2—4-stäm-

miga solosången a capella. E. Åkerberg

säger i 'Musiklifvet inom P. B.' (s. 25):

'"I Bricolleriets historia lyser än hans

namn med sällspord glans genom den

stora del han tog i dess ordenslif, både

som solosångare och såsom grundare till-

sammans med Fr. Preumayr af den fler-

stämmiga manssången a capella inom
sällskapslifvet. Af de för P. B. skrif-

ua sångerna äro mest bekanta trion

'Agander, Pagander och Winberg' samt

tuanskvartetten 'Douce harmonie'." Om
denna stolta tid i ordens historia sjunger

<'. Strandberg vid jubelfesten d. 17. 9.

ISTJ: "Från sällskapslifvets smältande

behag i Lundströms mun — från åskan,

som lärt sjunga med Du Puys bröstton.

Karstens breda lunga — till mästersån-

garna i Fredmans stab, Lars Hjortsberg

och den ädle Axel Raab." Denna tid,

181^—22, innebär för Stockholm en lika

afgjord förfranskning af diktkonst och

tonkonst i Stockholm som för Uppsala

en förtyskning. På musikens område
står D. som den typiske Stoekholmsre-

presentanten, Hseffner som Uppsalare-

presentanten. För Hajffner innebar D:s

hela musikverksamhet i hufvudstadeu

en dekadans. På sällskapsvisans områ-

de kvarstod denna förfranskning i Stock-

holm till långt efter D:s död, och först

mot slutet af 20-talet ryckte de nya
tyska strömningarna mera afgjordt in i

hufvudstadeu. Om D. således klart och

tydligt häfdade den franska smaken, var
han dock ej ensidig. Hans arbete för

Mozart visar en förståelse för denne mä-
stare vida högre än någon svensk sam-
tida. Detsamma gäller andra tyska mä-
stare. D:s kapellmästaretid betecknar
därför en afgjord glanstid i vårt svenska
musiklif. Höljer säger om honom: "Yp-
perlig orkesterchef, melodirik, bildad o.

behaglig tonsättare, omtyckt violinspe-

lare, oöfverträfflig dramatisk sångare
och skådespelare i den lätta genren och
i öfrigt af ett intagande umgängessätt,
var han allmänhetens synnerliga gunst-
ling." En förträfflig karaktäristik af
D:s verksamhet i Sverige ger oss musik-
tidskriften Euterpe, Sthlm 1823. Tid-

skriften, som vill verka för en inhemsk
tonkonst på tysk grund, måste ställa sig

afvisande mot D:s förfranskningsarbete

men får i alla fall ge D. erkännande så-

som en skicklig ledare: "Professor D.

var i sin lifstid en väldig befordrare och

stadfästare af den moderna franska sma-
ken i vår musik. Hans lättsinniga ma-
ner och öfverflödande grannlåtsmakeri

såsom sångare bevisade, att han hyllade

den: hans intagande och ytterst böjliga

kammarröst, hans sentimentala släpnin-

gar och vällustiga aksenter i sången, i

förening med hans vackra figur och lif-

liga umgängessätt var en borgen, att fö-

retaget skulle lyckas, hvartill äfven

hans kompositioner ej litet bidrogo. Ge-

nom dessa, hvilka ibland hafva kvicka

infallen, men hvilka för öfrigt snarare

synas vara foster af vällustiga känslo-

svärmerier, än af rena idealiska ingif-

velser, befordrade han denna smak lika

konsekvent. Han gjorde således på visst

sätt epok i vårt land; men kommer svår-

ligen att därföre stå i något tacksamt
minne hos nationens äkta konstvänner.

Hvad som var natur hos honom öfver-

gick sedan till affektion hos mängden af

hans efterapare. Ett ordspråk säger:

man bör tala väl om de döde; men man
borde snarare säga: rättvisa. Att han
var en utmärkt god orkesteranförare är

en afgjord sanning, ehuru han, på den
plats han innehade och där hans ord var
det mest afgörande, för musikscenen ej

verkade allt det man af en kapellmästa-

re med estetisk bildning har rätt att

vänta. Att han genom ordning och drift

bragte svenska kapellet på en punkt af

fullkomlighet där det aldrig förut stått,

och att han således kraftigt medverkade
till den mekaniska utbildning, som kon-

sten inom vårt land nu äger, är en för-

tjänst, som nationens konstvänner alltid

skall med tacksamhet ihågkomma". —
Till slut vilja vi anföra Beskows omdö-
me om hans röst (Lefn.-m. 174): "D:s
röst var omfångsrik, klangfull, af en
mjukhet och böjlighet, hvars like jag ej

kan erinra mig. öfvergången till en vid-

sträckt falsett var så öfvad, att denna ej

kunde skiljas från bröströsten. Han ut-

förde med samma lätthet tenor- och ba-

rytonpartier (i grunden var hans röst

baryton), och hans djupa toner tilläto

honom äfven att utföra ett basparti.
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Man kan däraf förstå, huru dyrbar han
var för en scen, helst då hans sång all-

tid genomandades af eld och lif, uttryck

och känsla." Af hans roller må följan-

de nämnas: Lindorff i "Afbrutna Concer-

ten", Adolf i "Adolf o. Clara", Adolf i

"Agander o. Pagander", Don Juan, Inge-

son i "En egendom till salu", L'Orange i

"Félicie", Figaro i "Figaros bröllop",

"Joconde" (titelroll), "Johan af Paris"

<t.-r.), Adolf i "Lilla Matrosen", Ros i

"Ungdom o. Dårskap"; i Danmark dess-

utom Armand i "Vattendragaren", Cri-

spin i "Föregifna skatten". Af D:s ele-

ver kunna nämnas Franz Berwald i vio-

lin och P. M. Sällström i sång. — Af
hans kompositioner skrefvos följande för

scenen: "Björn Järnsida" (endast l:sta

o. en del af 2:dra akten fullbordade),

"Agander o. Pagander", komedi m. sång
i 1 akt (1818); "Balder", alleg. div. i 1

akt (1819); "Engelbrekt", tragedi i 5 ak-

ter (melodramer); "Föreningen", tillfäl-

ligh.-pjäs i 1 akt; "Felicie", op. com. i 3

akter (1821); "Hamlet", trag. i 5 akter

(melodr.); "Jenny Mortimer", melodram
i 3 akter; "Sömngångerskan", komedi i

2 akter (melodr.); "Tyska småstadsbor-

na", komedi i 4 akter (melodr.); "Ung-
dom o. Dårskap", kom. m. sång i 2 akter;

"Felicie", op. com. i 3 akter (för Kphn);
dessutom tre baletter: "Festen för den
gamle generalen", pantomim i 1 akt (l:a

kompositionen efter D:s återkomst till

Stockholm); "Jenny el. engelska inbrot-

tet i Skottland", pant. i 3 akter; "Stråt-

i-öfvaren el. ädelmodiga soldaten", pant.

i 1 akt. Af kompositioner skrifna på
officiellt uppdrag märkas: sorgemusik
vid änkedrottning Sofia Magdalenas,
Karl XIII:s och änkedrottning Hedvig
Elisabeth Charlottas begrafning; Hertig
Oskars myndighetsförklarande och Karl
XIV:s kröning. Af öfriga kompositio-

ner kunna nämnas: "Duos pour deux
violons concertants", Lose, Kphn; "Du-
ette pour deux violons", Löwstädt,

Sthlm; "Duetto pour deux violons",

Miiller, Sthlm; flöjtkonsert i D-moll, Br.

& H., Leipzig; polonäs för 2 v:o, guitarr

o. bas, Kronberger, Prag; ksdriljer, kon-
tradanser, valser och ecossäser, Grsef,

Sthlm; Divertissement sur un théme ori-

ginal pour vcl. avec pfte oeuv. 10. Petit,

Paris; marscher för militärmusik, Kphn;
"Amour", romans för 3 stämmor, Lose,

Kphn; 6 manskvartetter, Lose, Kphn. Af
smärre sånger må utom de nyss under
Par Bricole anförda nämnas: den fordom
allmänt sjungna majvisan: "Se solen, hur
präktig och skön hon går ner"; lappvi-

san: "Jag liten fattig lapp"; folksången:

"Carl Johan, vår kung"; visan 'Rosen-

knoppen': "Ännu af grönskande vaggan
omsluten." — En minnesvård upprestes

1866 å hans graf på Johannes kyrkogård.
— Litt.: C. Palmstedt, E. D., Minnesteck-
ning, Sthlm 1866; Andr. Buntzen, E. D.,

Ord o. Bild 1902; A. Lindgren, Sv. hofka-
pellmästarc 1782—1882, Sthlm 1882 (se äf-

ven: Sv. Musiktidn. 1882 s. 85 ff.); C.

Thrane, Fra hofviolonernes tid, Kbhn
1908; F. A. Dahlgren, Anteckn. om Stock-

holms teatrar, Sthlm 1866; Th. Överskon,
Den danske Skueplads, Kbhn 1860; E.

Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bricole,

Sthlm 1910; B. v. Beskow, Lefnadsmin-
nen, Sthlm 1857; Ny ill. Tidn. 1866; Euter-

pe, Musik. Tidskrift med musikbilagor,

Sthlm 1823 s. 5 f., 18 ff.; L. Dahlgren,
Norrländska släktprofiler, Sthlm 1911, s.

47 f.; C. Forsstrand, Sofie Hagman, Sthlm
1911, s. 40 ff., 48; Fr. Hedberg, Sv. opera-

sångare, Sthlm 1885 s. 41^8; T. Norlind,

Sv. musikhist., Helsingb. 1901; F. J. Fe-

tis, Biogr. univ.; R. Eitnei", Quellen-Lexi-

kon; J. L. Höljer, Musiklexikon.

Dur (af lat. durus, hård), ursprungli-

gen en beteckning för tonen h (b du-

rum); ur hexachordsystemet med "hårdt

b" (h) utgick sedan beteckningen "dur-

hexackord", och då de moderna tonar-

terna under 1600-talet närmare utbilda-

des, öfvergick benämningen på tonarten

med stor ters till skillnad från mollton-

arten med liten ters.

Durackord (d u r t r e k 1 a n g), ackor-

det med stor ters och ren kvint; i ton-

arten c-dur: c-e-g i alla dess samman-
sättningar och oktavfördnbblingar.

Duramente (it.), hård.

Durand, Marie A u g u s t e, f. 18. 7. 1830

i Paris; elev af Benoist i orgel; organist

vid flera kyrkor i Paris (S:t Ambroise,

S:te Geneviéve, S:t Roch o. S:t Vincent

de Paul, efter hvarandra), grundade 1870

tillsammans med Schönewerk ett franskt

musikförlag, som bland annat förlagt

verk af Saint-Saens, Massenet, Lalo,

Widor, Fauré, Franck m. fl.; har äfven

utgifvit franska upplagor af Wagners
Lohengrin, Tannhäuser och Flyg. HolL;
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en samlad uppl. af Kameaus verk; D. har

äfven komponerat mässor, sånger, dan-

ser m. m.

Dnrante, F r a n c e s c o, f . 15. 3. 1684 i

Frätta Maggiore, Neapel, t 13. 8. 1755 i

Neapel; elev af flera konservatorier i

Neapel och af A. Scarlatti; 1718 ledare

af "Sant' Onofrio", hvilken plats han

1742 utbytte mot en liknande vid "Santa

Maria di Loreto" (efter Porpora); som

lärare utbildade han flera af Italiens

namnkunnigaste mästare: Traetta, Vin-

ci, Jomelli, Sacchini, Piccini, Pergolese,

Paisiello. De flesta af hans kompositio-

ner äro i kyrkostil. Han förenar den

allvarliga och högtidliga romerska kyr-

kostilen med den lätta och världsliga

neapolitanska operastilen. Arierna och

ensemblepartierna bli hufvudsaken, och

melodien flyter lätt och behagligt som i

en opera. D. anses som främste mannen
inom 1700-talets "neapolitanska skola".

Af större verk kunna nämnas oratorier-

na "Abigaile" 1740 och "S. Antonio di

Padova" 1750; komponerade i öfrigt en

mängd mässor, psalmer, motetter, madri-

galer, duetter, klavérsonater m. m.

Durezza (it.), hårdhet.

Durskala, tonart med hälft tonsteg

mellan tredje och fjärde, sjunde och åt-

tonde tonerna.

Durutte, FranQois C a m i 1 1 e Antoine,

Conte, f. 15. 10. 1803 i Ypern, Ostflandern,

t 24. 9. 1881 i Paris; var först ingenjör

men öfvergick till musiken och slog sig

ned i Metz; bekant genom sina estetiska

skrifter: "Esthétique musicale: technie

ou lois générales du systéme harmoni-

que" 1855; "Resumé élémentaire de la

technie harmonique et complément";

skref äfven operor, kammarmusik och

kyrkliga musikverk.

Du segern oss förkunnar,
psalm 105; Haeffner hänvisar till mel. 50.

Du snöda värld! farväl, psalm
458; Haeffner hänvisar till mel. 51.

Du, som af Gudomsskötet, psalm
130; Haeffner 130; motsvarar nr 343 i ko-

ralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4493 a: Herr Gott, wir bit-

ten deine Giit) från 1550-talet; kan på-

visas i Sverige på 1630-talet och i Dan-
mark 1569 (Thomissön).

Du, som din församling, psalm
318; Haeffner hänvisar till mel. 245.

Du, som fromma hjärtan, psalm

500; Haeffner hänvisar till mel. 136.

Du, som fått en kristen s, psalm

218; Haeffner hänvisar till mel. 38.

Du, som förhärdad gäckas,
psalm 462; Haeffner hänvisar till mel.

295.

Du, som för mig så innerlig,
psalm 347; Haeffner hänvisar till mel.

187.

Du, som, förrän min mun dig
nämna kunnat, psalm 354; Haeffner

354; gar tillbaka till tysk koral (Zahn

937: Merk Seele, was du dir hast fiirge-

nommen) af 1680; kan ej påvisas i Sve-

rige före Haeffner

Du, som härlig ställde, psalm
406; motsvarar i koralpsb. af 134; kan
påvisas i Sverige pä 1670-talet (Rappe);

saknas i utländska källor.

Du, som i ditt ord förkunn ar,

psalm 356; Haeffenr hänvisar till mel. 123.

Du, som låter mig erfara,
psalm 290; Haeffner hänvisar till meL
283.

Du, som oss frälst ur syndens
band, psalm 114; Haeffner 114; motsva-
rar nr 177 i koralpsb. af 1697; förekom-
mer ej i utländsk källa, ej heller i

svensk före 1697.

Du, som var den minstes, psalm
341; Haeffner hänvisar till mel. 126.

Du, som åt människan, psalm
297; Haeffner hänvisar till mel. 160.

1. Dussek, Franz, f. 8. 9. 1736 i Cho-
tébolv, Böhmen, t 12. 2. 1799 i Prag; elev

af Habermann; på sin tid en framstå-

ende pianist; komp. pianostycken, kam-
marmusik, konserter, symfonier m. m.

2. J o h a n n L a d i s 1 a u s, f . 9. 2. 1761

i Tschaslau, Böhmen, t 20. 3. 1812 i St.

Germain en Laye vid Paris; studerade

teologi och musik och blef ungefär sam-
tidigt bakkalaureus i teologi och orga-

nist i Mecheln; 1782 begaf han sig til!

Amsterdam; begaf sig efter ett besök
hos Ph. E. Bach i Hamburg å en kon-
sertresa till Berlin o. Petersburg, hvarvid
han lät höra sig dels på klaver dels glas-

harmonika; 1786 spelade han i Paris för

Maria Antoinette; efter en resa till Ita-

lien begaf han sig till London, där han
1792 grundade ett musikförlag; då det

ej gick ekonomiskt fördelaktigt, begaf
han sig till Hamburg; blef 1808 konsert-

mästare i Paris hos Talleyrand och kvar-
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stannade i denna ställning till sin död.

Drs betydelse för pianospelet är ej rin-

ga; han var den förste som använde det

fulltoniga, sjungande föredraget; äfven

som kompositör blef han vida känd,

och flera af hans pianosaker låta ännu
med fördel höra sig. Hans konstnärliga

produktion omfattar 12 konserter, 1 dub-

belkonsert, 80 violinsonater, 53 klavér-

sonater för 2 o. 4 händer, 10 trior, 1 kla-

verkvartett, 1 klavérkvintett och solo-

saker för piano. År 1796 utgaf han dess-

utom en klavérskola. Mest känd är pia-

nostycket "La consolation".

Dustmann, Marie Luise, f. Meyer,
f. 22. 8. 1831 i Aachen, f 2. 3. 1899 i Char-

lottenburg, Berlin; framstående scenisk

sångerska (sopran); debuterade 1849 i

Breslau, sjöng sedan i Kassel, Dresden,

Prag och Wien; var i sistnämnda stad

1857—75 engagerad vid hofoperan; sjöng

under tiden dock äfven annorstädes t.

ex. i London och Stockholm (1858); 1860

utnämndes hon till kammarsångerska;
var sedan någon tid sånglärarinna i kon-

servatoriet i Wien, men drog sig till sist

tillbaka till Charlottenburg. Bland hen-

nes roller märkas: Anna i "Don Juan",

Alice i "Robert", Agatha i "Friskytten",

Norma och Linda.

Dutka, se D u d a.

Dnvernoy, Victor Alphons e, f.

30. 8. 1842 i Paris, t 7. 3. 1907 därst.; elev

af Marmontel och Bazin vid konserv.;

pianist och kompositör; professor vid

konserv.; grundade 1869 ständiga kam-
marmusiksoaréer med Leonard som för-

ste violinist; skref operorna: "Sardana-

pel" (1882 o. 1892), "Helle" 1896, "Kleopa-

tra", körverket "La tempéte" (prisbelönt

af Paris' stad), baletten "Bacchus" (1902),

ouverturen "Hernani" m. fl.

Dnx (lat.), ledare; i fugan temat, i ca-

non den begynnande stämman.
Dvorak, Anton, f. 8. 9. 1841 i Miihl-

hausen, Böhmen, f 1. 5. 1904 i Prag; 1857

elev af organistskolan i Prag och blef

sedan altviolinist i Komsåks civilkapell

och därefter i nationalteaterns orkester,

som han tillhörde 1862—73; blef sist-

nämnda år organist vid St. Adalberts

kyrka; en patriotisk hymn för blandad
kör med orkester, "Hlahol" uppfördes s.

å. af en sångförening med lysande fram-

gång; D. ådrog sig härigenom så stor

uppmärksamhet, att han af österrikiska

regeringen tillerkändes ett statsstipen-

dium, som satte honom i tillfälle att helt

ägna sig åt komposition. Hans samling

"Slaviska danser" för piano 4 händer

gjorde honom snart i hög grad populär.

Liszt fick sedan intresse för honom och

sökte på allt sätt hjälpa honom. Efter

att några år ha varit lärare vid konser-

vatoriet i Prag, mottog han 1892 kallelse

till direktörsposten vid konserv, i New-
York, hvilken plats han dock lämnade

1895 för att öfvertaga samma befattning

vid Pragkonserv. — D. är som komposi-

tör typisk böhmare; så länge han rör

sig inom den inhemska melodiformen,

är han alltid intressant och tjusande;

hans rytmer äro egenartade och liffulla;

likaledes är orkesterbehandlingen färg-

rik och utomordentligt tilldragande; när

han emellertid lämnar denna direkta lo-

kalstil, blir han ofta banal och intetsä-

gande och verkar då ej så frisk och lif-

full; i synnerhet gäller detta hans kyrk-

liga körkompositioner. I symfonier så-

väl som kammarmusikverk öfverflöda

inhemska dansmelodier, hvilka han för-

står att mästerligt behandla; D. är må-
hända störst i sin kammarmusik; kör-

verken intressera i allmänhet mindre;

operornas förtjänst är lokalkoloriten, ej

den egentliga stämningsmålningen. För-

teckningen öfver D:s kompositioner om-

fattar 111 med opustal, hvartill sedan

komma 9 operor. Dessa senare äro: "Der

König u. der Köhler" 1874; "Der Diek-

schädel" 1882 (komp. 1874); "Wanda"
1876; "Der Bauer ein Schelm" 1877; "Di-

mitrije" 1882; "Jacobin" 1889; "Der Teu-

fel u. die wilde Käthe" 1899; "Rusalka"

1901; "Armida" 1904. Af större körverk

med soli o. orkester kunna nämnas:

Stabat mäter 1881; oratoriet "Die heilige

Ludmila" 1886; psalm för bl. kör o. ork.;

Te deum 1896; kantaten "Spökbruden"

1885. Af solosånger vid piano kunna
nämnas: "Fyra duetter" op. 20, "Klänge

aus Mähren" op. 32; "Fyra duetter" op. 38;

solosångerna: "Lieder" op. 3, "Fyra sån-

ger" till serbiska folkdikter op. 6; "Zi-

geunermelodien" op. 55; "Im Volkston"

op. 73; "Liebeslieder" op. 83. Slutligen

ha vi hans instrumenta produktion: 5

symfonier (op. 24, 60, 70, 88, 95), "Symf.

variationer" op. 40; Scherzo capriccioso

op. 66; ouverturertia "Mein Heim" op. 62
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och "Husitska" op. 67; de sista verken,

op. 107—111, äro ballad och två "symfo-

niska poem", m. fl. För kammarmusik

ha vi en serenad för bläsinstrument op.

44; en stråksextett op. 48; 2 stråkkvin-

tetter op. 77 och 97; 6 stråkkvartetter op.

51, 61, 80, 96, 105, 106; en stråktrio op. 74;

en pianokvintett op 81; 2 pianokvartet-

ter op. 23 o. 87; 2 pianotrior op. 65 o. 90;

dessutom flera verk för violin o. ork.,

violoncell o. ork., violin o. piano, piano

4 händer och pianosolo. I Sverige ha

flera af D:s kompositioner gifvits: Au-

linska kvartetten och Ncrudas soaréer

ha bl. a. gjort oss förtrogna med hans

kammarmusik, Stenhammar—Bäcks pia-

nosoaréer 1896 med pianosaker. Af stör-

re orkester- och körverk gaf Filh. sällsk.

1892 "Spökbruden" (förnyadt af Nya filh.

sällsk. 1904); Musikföreningen uppförde

1895 ouverturen "Husitska" o. 1900 "Sta-

bat mäter"; Konsertför. gaf 1903 tredje

symfonien; slutligen ha öfverallt i lan-

det enskilda stycken af hans kammar-
musikverk gifvits. — En biografi öfver

D. skref I. Zubaty 1886; Groves lexikon

upptager en fullständig förteckning öf-

ver hans kompositioner.

Dybeck, Richard, f. 1. 9. 1811 i

Odensvi, Västmanland, t 28. 7. 1877 i Sö-

dertälje; student i Uppsala 1831; efter

aflagd hofrättsexamen tjänstgjorde han
någon tid som tillförordnad domare å

landsbygden; en svår förkylning hindra-

de honom emellertid att fortsätta på den
en gång inslagna banan; hans lif blef

sedan ägnadt åt fornforskningen o. folk-

kunskapen; D. var uppfödd i ett musi-

kaliskt hem och ägde själf jämte stor

musikalisk begåfning en ovanligt fyllig

basröst. "Det var en bas med orgelto-

ner, men på samma gång mjuk och mild
och på ett särskildt sätt genomandad af

hans själ. Den hade i sin timbre en
djup tragik, ett lidande utan namn
och utan klagan, men som grep så, att

man tyckte hjärtat ville brista" (A.

Kerfstedt). I Uppsala deltog han med
ifver i därvarande musiklif och sjöng
med vid alla tillfällen, då det gällde

kvartettsång. Då sjukdomen kom, hade
han svårt att ekonomiskt reda sig, och
det var då Nordblom tillsammans med
sina musikaliska vänner sökte öfvertala
honom att ge en konsert. Denna första

musikaliska "aftonunderhållning" ägde

rum d. 13. 11. 1844 och fick en särskild be-

tydelse, därigenom att sången "Du gamla
du friska" då för första gången sjöngs:

"Sång efter sång framfördes under myc-
ket bifall, och till slut skulle då det nya
komma. Jag minnes icke nu namnet
på den sångare, som sjöng solot, men
det var hörbart tyst, när han började:

'Du gamla du' . . . och när refrängen

skulle komma efter andra versen hände
något. Mannen i länstolen reste sig,

kastade af vargskinnspälsen och stod

där hög och rak i sin svarta frack och

sin bleka skönhet. Och när hans här-

liga bas fyllde rummet och genombröt
hela kören i ett hänfördt: 'Ja, jag vill

lefva, jag vill dö i Norden', då smattrade

applåderna så, att huset kunnat sprän-

gas och icke många ögon voro torra. Det

var första gången 'Du gamla, du fria'

sjöngs offentligt" (A. Kerfstedt). Denna
första aftonunderhållning följdes snart

af andra, hvilka alla mottogos med lika

förtjusning af publiken. D. har själf i

Runa för 1865 (s. 18) gifvit en statistik

öfver underhållningarna och antalet

åhörare, och vi anföra den här som be-

vis på intresset: 13. 11.- 1844: 430 åhörare;

dec. 1844: 660; mars 1847: 720; april 1852:

510; mars 1857: 860; mars 1858: 875; mars
1859: 1,056; mars 1860: 810; mars 1861:

760; 29. 3. 1862: 850; alla dessa i hufvud-

staden; dessutom en 23. 5. 1857 i Upp-
sala med 670 åhörare och en i Västerås

2. 6. 1861 med 218 åhörare. Dybeck till-

lägger: "Tillsammans 8,491 personer, de

oberäknade, som haft fritt tillträde till

aftonunderhållningarna och väl kunna
räknas till 1,000." Dessa musikaftnar
fingo en synnerligen stor betydelse för

väckandet af förståelse af folkmusiken
hos de bildade klasserna. Folkvisorna
och folkdanserna sjöngos än på original-

texten än på ny af D. författad text.

Ofta arrangerades folkvisorna för flera

personer, så att det hela fick ett slags

dramatiseradt utförande. Slutligen fö-

rekom ej sällan ett ackompagnement af

en mindre orkester. Till hjälpare i in-

strumenteringen hade D. flera musiker,

däribland Grönhamn, Gille, Höljer m. fl.

(Handskriftsmaterialet för dessa afton-

underhållningar finnes i Nord. museets
bibi.). Af de folkmelodier D. fr. o. m.
20-talets slut samlat har han själf ut-

gifvit en del i tryck: "Svenska vallvisor
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o. hornlåtar" 1846; "Svenska visor" 1847

—48, "Svenska folkmelodier" 1853—56,

"Svenska gånglåtar". De landskap, som
mest undersökts, voro: Västmanland,
Dalarne, Härjedalen, Södermanland och

Dalsland. Flera af de i samlingarna pu-

blicerade melodierna hade förut tryckts

i tidskriften "Euna". I Runa 1865—76

återger D. utförligt programmen till sina

senare musikaftnar. Hans upptecknade

folkmelodier förvaras i Vitt.-ak:s bibi. —
Om D. som musiker se förutom hans eg-

na skrifter: A. Kerfstedt, "En sångare

o. en sång", Idun 1908. 17. 2. — Se äfven:

Du gamla, du friska.
Diiben. Denna i den svenska musik-

historien så betydande familj kan följas

tillbaka till 1500-talet. Måhända har den

en gång utgått från platsen Diiben nära

Marseburg i provinsen Sachsen. Den
förste medlemmen vi till namnet känna
är M i c h a e 1 D. (1), hvilken lefde i Liit-

zen först som musiker, "Ludi modera-

tor", sedan rådman. Han var gift med
Magdalena Schlaffen, dotter till Johann
S., som var borgmästare därstädes.

Michael D:s son var Andreas (2), f.

i Liitzen 27. 5. 1558, t i Leipzig 19. 5. 1625;

efter skolstudier i Pforte fortsatte han
sin vidare utbildning vid universitetet i

Leipzig; åren 1578 och 1579 åtnjöt han
som obemedlad ett särskildt univ.-stipen-

dium (Nicolaistip.); de direkta musikstu-

dierna begynte han 2. 11. 1581 hos Chri-

stoff Walter, hos hvilken han stannade

i 2 år och 14 veckor; efter vidare musik-

studier i Dresden 1583 begaf han sig till

Österrike, där han en tid var instrumen-

tist hos en del adelsmän; 11. 2. 1586 blef

han skolmästare och organist i Kirch-

heim i hembygden; 10. 12. s. å. utnämn-
des han till organist i Wurzen och in-

gick 14. 11. 1587 därst. äktenskap med
Elisabeth Bletzsehen, änka efter Georg
B. 1595 i maj kallades han till Thomas-
kantor i Leipzig och tillträdde platsen

11. 6. s. å. Han kvarstannade här till sin

död. Kyrkoherden därst. L. Johannes

Hopnerus höll en (sedermera tryckt) be-

grafningspredikan öfver honom. Här
omtalas han som en dugande musiker,

hvilken skött sitt ämbete på bästa sätt.

Liktalet slutar med ett latinskt lofkväde

af den berömde kantorn i Schulpforta

Erhard Bodenschatz, D:s medsökande till

Thomaskantoratet 1595. M. D. hade 8

barn: 2 söner och 6 döttrar; år 1625 voro

endast 2 söner och tvenne döttrar vid

lif. Änkan flyttade 1629 till Stockholm.

De båda sönerna Andreas (3) och

Martin (4) fingo en vårdad uppfostran

och studerade båda vid universitetet i

Leipzig fr. o. m. 1609; efter afslutade

univ.-studier fingo båda äfven utbilda

sig till musiker, och Andreas sändes till

den berömde holländske organisten J. P.

Sweelinck, där han i minst 6 år från

sommaren 1614 till sommaren 1620 be-

dref musikstudier; sistnämnda är eller

allra senast 1621 fick han anställning

som hoforganist i Stockholm och mottog

i febr. 1625 dessutom befattningen som
organist i Tyska kyrkan (efter David

Ebel). Brodern Martin lät äfven öfver-

tala sig att flytta till Stockholm och re-

ste 10 dagar före faderns död 1625 och

Släkten Dnbes:
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erhöll meddelandet om faderns bortgång

först vid sin framkomst. Han fick äfven

anställning i hofkapellet och kvarstan-

nade några år framåt på denna plats.

Före 1630 synes han dock antingen ha

dött eller ha återvändt till Tyskland.

Modern, som 1629 kom till Stockholm,

dog samma år och begrofs på Mariae för-

samlings kyrkogård. Liideke meddelar i

sin Diss. de eccl. teutonica (s. 22), att

Andreas vid sin död 1662 efterlämnade en

änka Anna Maria Gabrieli, hvilken dog

1690. När han ingått äktenskap, veta vi

ej. Då den äldste sonen föddes i Sverige

1624, synes det ha varit de närmaste åren

innan d. v. s. mellan 1620 och 1623. I

1627 års räkenskaper öfver hofkapellet

upptages Andreas D. som nummer två

strax efter kapellmästaren, Jakob Smidt,

och med en lön af 500 d. s. Tyvärr sakna

vi räkenskaperna för åren 1628—36 och

kunna således ej bedöma de möjliga för-

ändringar, hvilka under denna tid kun-

na ha inträffat. 1634 fick A. D. det he-

drande uppdraget att skrifva begraf-

ningskantaten vid Gustaf Adolfs högtid-

liga begrafning 22. 6. 1634. Han skref

härför en "Pugna triumphalis" för 8

stämmor a capella öfver texten: "Bonum
certamen certavi", hvilkeu sedan tryc-

tes af Chr. Eeusner (ex. i k. bibi.; i mo-
derniserad form återgifven i "Förr o.

Nu" 1878 s. 231). Änkedrottningen synes

ha varit honom särskildt tacksam här-

för. Den franske gesandten Charles

d'Ogier berättar om ett besök han hade
hos A. D. d, 15. 3. 1635: "Den 15: de be-

sökte jag A. D., en förträfflig organist,

som bodde på Södermalm, och hade 300

r:dr i pension af änkedrottningen. Han
var från Leipzig och organist i Tyska
kyrkan, samt hade en vacker tafvelsam-
ling." Då (enl. Anrep) D:s hustru förut

varit kammarjungfru hos drottningen,
kan denna pension måhända ha varit

hustruns. Ehuru A. D. vid Gustaf Adolfs
död direkt namnes som "den förnämste
af de kungl. musikanterna", blef han
dock 1636 förbigången som hofkapellmä-
stare, hvilken befattning i stället läm-
nades åt den danske adelsmannen Lud-
vig Bille. Detta kan så mycket mer för-

våna oss, då vi 26. 10. 1635 läsa i ett Eid-
darhusprotokoll, att Bille "väl själf var
af gammal, god familj men hade ej gjort
sig hos kronan och fäderneslandet meri-

terad". Han blef också ej introducerad

å svenska riddarhuset utan satt "utanför

dörren". Först efter Billes död 10. 2.

1640 uppnådde D. ändtligen kapellmästa-

replatsen. I början innebar väl denna
syssla ej något arbete, då han ännu in-

till 1642 uppbar samma lön; först 1643

höjes den med 100 d. s. (600 d:s lön) eller

samma aflöning pr år, som kapellmästa-

re Jakob Smidt haft på 1620-talet. Den-

na summa bibehålies sedan de följande

åren intill 1651. Under de sista åren

ökades kapellets musikstat i betydande

grad; nya musiker inkommo, och äfven

högre löner gåfvos åt alla. Drottning

Kristina synes omkring 1650 särskildt ha
intresserat sig för musiken, detta dels

af direkt musikintresse dels af intresse

för teater och hoffester. Flera baletter

omtalas ha spelats vid denna tid t. ex.

Ballet du cours du monde 1642, Ballet des

Phantasies de ce temps "dansat på H.

K. H:s födelsedag" d. 8. 12. 1643; 1645

komma tre stycken, 8 ytterligare 1649.

Fr. o. m. 1650 bli dessa tillställningar

allt praktfullare och kräfva ännu mera
omväxlingsrik musik. Redan 1647 omta-

las "sex fransöske fiolister" ha inkommit
i riket, och dessa synas ha utöfvat ett

mäktigt inflytande på musikens art vid

hofvet. Den nya franska dansmusiken
från hofvet i Paris dansades och spela-

des nu, och kapellmästaren rycktes själf

med i den nya andan och begynte skrif-

va dansmusik. Den för musiken vid den-

na tid utomordentligt viktiga handskrif-

ten L M. 109, Upps. bibi., förvarar 3 alle-

mander, 13 couranter, 2 sarabander, 1

bourrée och 1 branle af A. D. Dessa
franska musiker stannade de följande

åren kvar, och några af dem ingingo i

hofkapellet och blefvo helt och hållet

svenskar. Bland dem var Pierre Ver-

dier, hvilken såväl i ofvannämnda hand-
skrift I. M. 109 som eljest efterlämnat en
mängd kompositioner såväl i kyrklig

som världslig stil. Ännu högre steg ka-

pellet i omfång med året 1652. I hofsta-

ten för detta år uppräknas: "8 fransöske
fiolister å 600 d. s. 4,800, 8 instrumentister

ä 500 d. s, 4,000, 8 vocalister italianer ä
600 d. s. 4,800; än till de raraste musi-
kanterna på förslag 5,000" förutom ka-

pellmästaren, som fr. o. m. 1651 uppburit
900 d. s. i årlig lön; jämte dessa funnos
16 "trumpetare och pukesJagare" och 7
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"trumpete- och pukeslagaredrängar";

slutligen "commedianter", hvilka till-

sammans hade 9,000 d. s., en maskinist

och "Christian Thun, som alla saker i

förvaring tager", en calcant (bälgtram-

pare) och en "vaktmästare i danssalen".

De italienska "vocalisterna", hvilka re-

dan nu omtalas, synas ha utgjort en

"förtrupp" till de "italienske musikan-
ter", som 1653 års stat upptager; resi-

denten Durelius i Helsingör begärde

1653 600 r:dr för att "bättre förfordra"

in i fäderneslandet "24 italienska musi-

kanter, som H. M. dit vocerat". Dessa
musikanter synas äfven ha spelat teater-

stycken. J. Ekeblad skref 26. 1. 1653 hem:
"De italienska musikanterna hafva nu
spelt åtskilliga comedier både på slottet

och hos änkedrottningen." De italienska

musikanterna hade i slutet af nov. 1652

ankommit till Stockholm. A. D. synes

som kapellmästare ej haft med dem att

göra, ty en särskild kapellmästare Vinc.

Albrici (s. d.) omtalas. Med Kristinas

tronafsägelse 1654 föll allt samman. Ita-

lienarna lämnade landet, af fransmän-
nen blefvo endast några kvar, och ka-

pellets "raraste musikanter" fingo söka
sig en annan plats. Ännu under hela

Karl Gustafs regering uppbär A. D.

som kapelllmästare 900 d. s. i lön, men
fr. o. m. 1661 sjönk lönen ned till det

gamla: 600 d. s., och denna fortsatte att

för efterträdaren vara lika hög. Musi-
kanternas antal var ännni 1655: 12 per-

soner, 1656—60 endast 10 för att till 1661

och 1662 endast utgöra 9. Det synes så-

lunda som förmyndareregeringen i bör-

jan varit mera afvog mot hofkapellet

än Karl Gustaf. Som hofkapellmästare
hade D. att skrifva begrafningsmusik
till Karl Gustafs begrafning. En tryckt

text till begrafningsmusiken i Eiddar-
holmskyrkan 7. 11. 1660 finnes. Af denna
framgår, att musiken komponerats af

trenne personer, Olof Rudbeck (inled-

ningen: "Samtal emellan Gud, Konun-
gen o. landet"), Gustaf Diiben ("Cessat

gaudium") och Andreas Diiben ("Mise-

rere mei"). De två senare kompositio-
nerna finnas i behåll i Diibenska sam-
lingen i Uppsala bibliotek, båda under
Gustaf D:s namn; då emellertid Misere-
ret ej alls är skrifvet i Gustaf D:s kan-
tatartade stil, torde det vara riktigast att

i kompositionen se Andreas D:s begraf-

ningsmusik till Karl Gustaf. Ännu en
annan begrafningsmusik till Karl Gu-
stafs död synes Andreas D. ha skrif-

vit. Åtminstone uppfördes (enl. Mus.
ak:s Handl. 70/71 s. 74 och Oskar Fre-

driks högtidstal s. 82 och 146) vid Mus.
ak:s sekularfest 2. 12. 1871 en aria "Kun-
de i Svea bygd" ur en sådan begraf-

ningsmusik. (Staten för Karl Gustafs

begrafning omtalar sorgekläder åt 10

musikanter och 1 discantist).

Af A. D:s söner namnes Petter D.

(5) som discantist i hofkapellet 1648;

1649—60 är han kapellist med ordinarie

musikantlön 450 d. s. Fr. o. m. 1661 sak-

nas han i räkenskaperna. Den nyss om-
talade handskriften I. M. 109 upptager
en dans af honom. Enligt Anrep blef

han sedan regementskvartermästare vid

öfverste Plantings regemente; 1677 var
han ryttmästare i skånska kriget.

Den mest berömde af Andreas D. söner

blef G u s t a f D. (6), f. 1624 i Stockholm
såsom äldste sonen, t 19. 12. 1690 därst.

Genom D:ska biblioteket i Upps. bibi.

kunna vi följa hans utbildning fr. o. m.
1630-talets slut. Uppsalahandskriften I.

M. 108 upptager hans första öfningar i

orgelspel. På permen står: "Gustavus

Diiben Holmiensis Anno 1641. C. Zengel

scripsit." Det senare synes afse läraren

eller afskrifvaren. En Caspar Zengel

namnes som musiker i hofkapellet 1627

men finnes ej i räkenskaperna fr. o. m.

åren 1637. Däremot omtalar Lydeke ho-

nom som kantor i 9 mån:s tid 1629 vid

Tyska kyrkan. Troligen har han på
gamla dagar sysselsatt sig med att un-

dervisa D:s barn i musik. Handskriften

upptager för öfrigt kompositioner af

Sweelinck och hans skola (Sibern, Phi-

lippi, Scheidemann, Scheidt) jämte en-

gelsmännen Byrd och Bull, af hvilka

Sweelinck själf förut lärt sig sin orgel-

konst. Då vi veta, att fadern Anders
D. varit elev af Sweelinck, är boken in-

tressant såsom utgörande bevis för, att

fadern önskat utbilda sin son till skick-

lig organist i samma skola, som han
själf haft. I hofkapellet omtalas G. D.

först 1648. Den yngre brodern Petter

är samtidigt discantist (då i allmänhet

ej discantisternas namn nämnas, kan
Petter D. mycket väl ha varit discan-

tist äfven de föregående åren; likaså

;ir ju ej uteslutet, att äfven Gustaf D.
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varit discantist någon tid). Fr, o. m.

1651 är Gust. D. andra musiknamnet (J.

H. Tauscher regelbundet första med ex-

tra hög lön). Dä fadern mot slutet af

året 1662 dog, dröjde man att tillsätta

ny kapellmästare, och Gustaf D. inläm-

nade då en särskild anhållan om att

få bli sin faders efterträdare. Denna
skrifvelse finnes ännu i behåll (riksark.

bandi. r. teatern). Här heter det bl. a.:

"Såsom jag icke allenast redan en rum
tid hafver uppvaktat under Eder K.

M:8 musik utan ock försökt uti främ-

mande land på åtskilliga orter och gjort

mig uti den konsten så förfaren, att jag

hoppas det embete utan beröm nogsamt
kunna prestera och förrätta." På hand-

lingen är antecknadt, "afflrmatur d. 12

Febr. 1663". Anställningen följde också

omedelbart. Handlingen, skrifven på
tyska och undertecknad af förmyndar-

regeringen, finnes i riksark. Hvad som i

G. Drs skrift särskildt väcker intresse

är, att han säger sig ha lärt "i främ-

mande land på åtskilliga orter". När
denna resa företagits, är svårt att af-

göra. Som vi förut meddelat, upptages

G. D. som musikant i hofkapellet hvarje

år fr. o. m. 1648. Resan skulle väl då
närmast ha företagits före denna tid

eller före 24 års ålder. Emellertid kan
G. D. mycket väl ha rest ut senare och

likaväl stå upptagen i hofräkenskaper-
na. Det var vid denna tid synnerligen

vanligt, att en musiker, som ville utbil-

da sig, fick behålla sin lön oafkortad.

Så är t. ex. några årtionden senare för-

hållandet med J. A. Bellmann, som flera

år står upptagen som discantist med or-

dinarie lön men i själfva verket befann
sig vid Uppsala univ. hela tiden. Det
troligaste är, att G. D. de första åren af

Karl Gustafs regering varit i utlandet.

Han ingick sedan äktenskap med Eme-
rentia Standaert, dotter till en förmögen
holländsk handelsman i Stockholm. För-
sta barnet föddes d. 6. 8. 1659. Antaga
vi nu, att bröllopet ägt rum 1658, blir det

mindre sannolikt, att han rest till främ-
mande land första åren af sitt äkten-
skap. Då under Karl Gustafs regering
högst få hoffester ägt rum, och konun-
gen mesta tiden var frånvarande, får

hofkapellet anses ha haft mindre sträng
tjänstgöring då och likaledes kunnat
lätt undvara en musiker. Resan borde

således helst ha skett mellan 1655 och

1658. Hvarthän G. D. rest, veta vi ej,

men de goda förbindelser han höll sär-

skildt med Hamburg och Liibeck synas
tyda på, att han rest till dessa städer.

I Hamburg fanns tvenne Sweelinck-ele-

ver, Heinrich Scheidemann och Jacob
Praetorius, hvilka efter allt att döma
lärt hos mästaren samtidigt med An-
dreas D. I nyss omtalta studiebok I. M.
108 för Gustaf D. med kompositioner af

Sweelinckkretsens organister, finnes ett

orgelstycke af Scheidemann. Det lig-

ger således närmast till hands att an-

taga, att G. D. af fadern sändts till de
honom sedan studieåren bekanta Ham-
burgerorganisterna. Om resan företa-

gits redan före 1648, kunde G. D. träffa

båda nyssnämnda mästare i Hamburg;
1655 var Praetorius sedan 4 år tillbaka

död, men Scheidemann lefde ännu som
gammal 60-års man. Såväl Hamburgs
som Liibecks rika musiklif begynte dock

först på 60-talet, och G. D. fick därför

kännedom om den nya tidens musik
först genom skriftliga meddelanden. Un-
der 60-talet äro D:s förbindelser med
Hamburg synnerligen lifliga; med 70-ta-

let framträder mera förbindelsen med
Liibeck och dess store organist Bnx-
tehude. Af G. D:s kompositioner före

kapellmästaretiden kunna nämnas: en

allemande, en courante och en sarabande
i nyssnämnda dansbok I. M. 109 (alla

för stråkar); de torde alla vara från

drottning Kristinas tid eller förra hälf-

ten af 50-talet; från 1651 finnes en vokal-

komposition: "Veni sancte spiritus" för

4 stämmor med instrumental inledning;

en annan komposition "Sinfonia con

cimbalo e spinetta" är daterad 10. 8. 1650.

År 1663 erhöll G. D. jämte kapellmä-

starebefattningen äfven organistplatseu

vid Tyska kyrkan efter sin fader. Hans
aflöning var här 600 d. k. årligen. Rö-
rande hofkapellet skedde ingen ändring
i aflöningarnas storlek, ej heller i an-

talet instrumentister (9) men väl i den
vokala delen, som förut blott bestått af

två discantister; D. insatte ytterligare

en bas, en tenor och en alt. Ända till

1665 bestod således kapellet af följande

tre delar: kapellmäst. 1, musikanter 9,

vokalister 5; med året 1666 höjdes in-

strumentisternas antal till 12, men te-

noren försvann; alltså: 1 + 12 + 4; med
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1670 försvann äfven alten, och 1676 slut-

ligen också basen; under 70-talet var

sedan antalet tämligen regelbundet: 1 +
12 -f 2; 1680-talet tillades en instrumen-

tist, som fick särskild aflöning och ibland

hade titeln: "vice kapellmästare"; man
kan således antaga, att D. vid den-

na tid antingen varit sjuklig och behöft

hjälp eller af andra skäl befriats från

befattningen. Att han samtidigt äfven

befriats från organistsysslan i Tyska
kyrkan framgår däraf, att Johan Casp.

Schultz, som 19, 1. 1691 blef hans efter-

trädare, då redan i 4 år innehaft plat-

sen som vikarie. G. D:s bästa och verk-

ningsfullaste tid synes således ha ut-

gjort 60- och 70-talet. G. D. har som
kapellmästare de första 12 åren endast

600 d. s. i lön. Emellertid inlägger han
1674 en supplik att få lönen lika hög
som fadern. Denna anhållan beviljades

och fr. o. m. 1675 uppbär han 900 d. s.

Samma år får han dessutom som ytter-

ligare förläning af konungen 4 krono-

hemman i Småland "uti hans och hu-

struns lifstid samt barnen 2 år efter för-

äldrarnes död". Handlingen härom är

daterad 12. 6. 1675. Tre år senare anhål-

ler han om, att de 4 kronogodsen måtte
få komma "under Norrköpings besluts

villkor" (d. v. s. få besittas af efter-

kommande, så länge arfvingar finnas).

Konungen bifaller i en skrifvelse från

Halmstad daterad 2. 3. 1678 äfven detta.

Det heter här bl. a.: "Thy hafvom vi i

anseende till hans långlige gjorde tjän-

ster och välförhållande, så väl som ock

för den olägenhet han med de sina sit-

ter uti, godt funnit härtill att sam-
tycka." Dessa nådegåfvor af konungen
synas ha berott på särskild välvilja.

Helt säkert var Karl XI varmt fästad

vid sin kapellmästare. Redan 4 år ef-

ter sistnämnda stadsfästelsebref å hem-
manen upptages G. D:s son Gustaf som
kammarpage hos den unge kronprinsen

(sedermera Karl XII) och nästan samti-

digt blir dottern Emerentia "kammar-
piga" hos drottningen; 1690, då Eme-
rentia ej är mer än 21 år, anförtror

drottningen henne vården af sin dotter

Ulrika Eleonora. Det måste således hos

kapellmästaren ha funnits många goda
egenskaper, när den stränge konung
Karl XI så särskildt tagit sig an honom
och hans barn. Vi veta ej heller af, att

han missbrukat den kungliga nåden.

Som musiker förstod han att vinna för-

troende och från både när och fjärran

vände man sig till honom. I Kalmar
hade man 1686 fått en god orgel i dom-
kyrkan, och man anslog då 8 d. s. åt

hofkapellmästaren G. D. "för att han
måtte skaffa dem en god och capabel

organist". Han gjorde det också till

full belåtenhet (Sylvander, Kalmar stads

hist. III: 93). Från utlandet strömmade
musiker till för att bli engagerade i hof-

kapellet. 1671—79 var den dugande kom-
ponisten Christian Geist (s. d.) anställd

som organist, 1680 kom Jakob Krem-
berg och s. å. äfven Christian Ritter.

Den senare fick snart bära hela ansva-

ret för hofkapellet. Buxtehude tilläg-

nar Gust. D. "totius cordis devotione"

1680 en komposition (Upps, bibi. V. M.
ms. 50: 12) och s. å. skrifver samme Lii-

beckerorganist en aria för konung Karl
XI :s bröllop ("Klinget fiir Freuden", V.

M. 51: 13). Sjäif anlägger D. stora mu-
siksamlingar i såväl tryck som hand-
skrift. En synnerligen värdefull sam-
ling är "Motetti et Concerti" (skrifven

1663—67) i 5 stora folioband (I. M. Tab.
77—81) omfattande 248 kompositioner af

197 namngifna mästare och 51 anonyma.
Af andra värdefulla verk må nämnas
den enastående samlingen Buxtehude-
kompositioner samt den utomordentligt

intressanta Carissimiafdelningen. Sä-

kert är att då sonen Andreas von Dii-

ben i jan. 1733 till Uppsala bibliotek

skänkte "2 kistor fulla med musikalier",

han gaf Sveriges främsta univ.-biblio-

tek en musiksamling af oanadt värde.

Af G. D:s egna kompositioner från ka-

pellmästaretiden innehåller samlingen:

en kyrkokonsert "Fader vår" för 4 st.

och 5 violer (1663); "Surrexit pastor bo-

nus" för 4 sångstämmor med 2 violer

(1664); "Cessat gaudium" för altsolo m.
5 violer; "Miserere" för 5 vokalstämmor
(se Andreas D.). Alla dessa äro tydligen

skrifna för högtidstillfällen vid hofvet

eller i Tyska kyrkan. Andra komposi-

tioner äro mera tillfällighetsverk afsed-

da för hoffester och andra högtidlig-

heter af mera officiell natur. Hit höra:

en aria för Karl XI:s bröllop: "Var väl-

kommen min bästa vän"; en annan aria

till drottningen Ulrika Eleonora: "Allés

Leben dieser Erden"; en aria vid min-
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nesfesten i Uppsala öfvcr slaget vid

Lund: "Blickt Ihr Salinnen auf mit

Freoden". Andra äro skrifna för adels-

män och hofmän: För Dorothea Fultins

bröllop 1669 en aria: "Man sagt sonst"

och för Erik Lindeschöld d. 19. 2. 1690

arian: "Spel och danslust". Med dessa

aricr står D. nära den enkla visan, hvil-

kan han också med förkärlek omhul-

dar. Hans bästa verk i denna riktning

äro melodierna till Sam. Columbus' Odae

svetieae tryckta i Stockholm 1674 (tre af

dessa melodier blefvo psalmer; se Hajff-

ner nr 8, 239 a och 440); i Columbus'

'Rådrik öder Anweiser zur Tugend",

1687, finnes slutligen en melodi: "Lust-

vin dansar gavott med de fem sinnena."

I dessa senare små melodier står D. när-

mast Heinrich Albert och Königsberger-

kretsen. Tidningen "Triaden" 1853 nr 15

uppger, att G. D. komponerat "en svensk

vaggvisa". Jag har ej lyckats finna

denna komposition. D. är i öfrigt tysk

till kompositionsarten. Då de tyska mä-
starna i sin tur stå under italienskt

inflytande, kan D:s stil närmast karak-

täriseras som italiensk med tysk an-

strykning. Carissimi har på honom li-

kaväl som på den samtida tyska musi-

ken utöfvat ett stort intryck. I instru-

menteringen är äfven D. tysk. Hufvud-
vikten lägges på stråkarna, och endast

undantagsvis tagas andra instrument till

hjälp t. ex. spinett och cembalo (såsom
konserterande ej kontinuoförande instru-

ment). Däremot fattas fullständigt de

nya instrumenten flöjt och oboe.

Af G. D:s barn nämnas flera som mu-
siker. Lydeke omtalar endast tre söner,

Gustaf, Joachim och Andreas. Emeller-
tid finnes år 1675 en Nicolaus Dliben

(9) omnämnd som discantist. 1670 års

räkenskaper nämner äfven "discantisten

Dliben". Troligen är denne samme man.
Måhända har denne son tidigt dött, då
han eljest ej omtalas. Joachim D. (10)

är discantist 1683—85 men omtalas sedan
ej. Han ingick 1694 i konsliet o. slutade

som riksråd; t 1730. En komposition i

Diibenska samlingen (C. 18: 22) har be-

teckningen: "Joachim Diiben Anno 1860".

Måhända sjöng han med som discantist.

De öfriga sönerna Gustaf och Andreas
blefvo båda efter hvarandra kapellmä-
stare. Båda kommo till sist att uppbära
höga platser.

Gustaf D. d. y. (7) var född 6. 8.

1659. Han namnes ej direkt som dis-

cantist, ehuru han mycket väl kunde ha
varit det, då ofta namnen på dem ej

utsättas, 1682 blef han kammarpage hos

kronprinsen. Då Carl föddes samma år,

har väl tjänsten i början endast bestått

i tillsyn öfver hans lekar. Enligt Anrep
var han äfven hofmästare hos en ung
tysk grefve af Hohenlohe. I hofkapellet

inträdde han som instrumentist 1686 och

kvarstod till slutet af år 1688. Efter fa-

derns död i slutet af år 1690 blef han
omedelbart kapellmästare fr. o. m. 1691

års början. Då emellertid samtidigt

Christian Ritter kallas "vice kapellmä-

stare", får väl antagas, att Gust. D.

knappast själf skött en kapellmästares

åligganden. Den nu 10-åriga kronprin-

sen kräfde väl mera tillsyn, och denna
direkta hofsyssla blef troligen också

hufvudsaken. Förhållandet mellan den

yngre prinsen och hans page blef med
åren allt innerligare, och då Karl hösten

1697 förklarats myndig och omedelbart

öfvertagit regeringen, skyndade han
att upphöja sin vän i adelsstånd (1698).

Samtidigt härmed fick han hofintendents

värdighet. Som sådan fortsatte han in-

till 1700 års slut att i räkenskaperna

stå i spetsen för kapellet men under ho-

nom var fr. o. m. 1699 hans broder An-
dreas hofkapellmästare. G. D. d. y. för-

blef sin konung trogen och följde honom
i alla hans krig; 1712 blef han hofmar-
skalk och upphöjdes 1718 i friherrligt

stånd. Den 5. 12. 1726 dog han. Huru-
vida D. ägt någon högre musikalisk be-

gåfning, är ej bekant. Helt säkert har
han aldrig direkt själf skött kapell-

mästarebefattningen, och några kompo-
sitioner af honom äga vi ej.

Gustaf von D:s syster Emerentia
följde Karl XII:s syster Ulrika Eleo-

nora lika troget, och äfven här blef

förhållandet med åren förtroligare. 1707

upphöjdes hon tillsammans med sin bro-

der, kapellmästaren, i adligt stånd och

kom 1719, äfvenledes tills. m. bröderna,

upp i friherrlig värdighet; som hoSröken
stod hon vid prinsessans sida ända till

sin död 26. 3. 1743; hon begrofs i Riddar-

holmskyrkan. Om hennes musikaliska
begåfning veta vi intet, men helt säkert

har hennes höga ställning bidragit till

att rödja vägen för Andreas D.
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Andreas D. (8), f. 28. 8. 1G73; år 1686

namnes han f. f. ggn i hofräkenskaperna

och då som discantist; hans broder

Joachim hade just vid slutet af föreg.

år afgått; han kvarstod som sådan ända
till 1688 års slut och var sedan instru-

mentist fr. o. m. 1689; efter faderns död

blef brodern Gustaf kapellmästare till

namnet och Chr. Ritter till gagnet. Med
1699 års ingång "har musikanten Ritter

erhållit afsked" och Andreas D. blir hans
efterträdare, ännu intill 1700 års slut

dock under brodern; fr. o. m. 1701 för-

svinner broderns namn, och A. D. är

ensam kapellmästare öfver ett kapell be-

stående af 11 instrumentister och 2 dis-

cantister; han kvarstod i denna befatt-

ning intill slutet af året 1726 med allt

högre lön med åren; han synes dock re-

dan med upphöjelsen till kammarherre
1711 ha frångått den direkta kapellmä-

staresysslan, i det att fr. o. m. 1712 års

slut "musicanten Gottfried Buchholtz"

är vice kapellmästare; först efter dennes

död 1726 blir Roman ensam kapellmästa-

re, men fr. o. m. 1727 inrättades en sär-

skild "direktions"-syssla öfver musiken,

som alltid sedan uppbäres af en hoffunk-

tionär. D. synes således i själfva verket

ha blifvit "inspektör" för hofkapellet i

st. f. kapellmästare. D. blef 11. 10. 1707

jämte brodern Joachim och systern Eme-
rentia upphöjd i adligt stånd; 21. 5. 1719

blef han friherre; 1721 utnämndes han
till hofmarskalk och dog 23. 2. 1738 samt
begrofs i Jakobs kyrka.

Under 1690-talet undanträngde den
franska smaken så småningom den tysk-

italienska och med den franska teater-

truppens ankomst 1699 var den franska

stilens seger afgjord. För denna fran-

ska trupp skref A. D. sitt främsta verk,

en balett till text af Nicodemus Tessin,

som uppfördes "sur le théatre du palais

royal ä Stockholm" d. 6. 2. 1701. Musi-

ken trycktes och utkom 10. 4. s. å. (ut-

drag ur den tryckt i Smlb. IMG I). In-

strumenteringen var nu en helt annan
än förut. Oboen hade inkommit och
svingat sig upp till en dominerande
ställning och jämte detta instrument ha-

de flöjterna fått ökad betydelse. Af
stråkinstrumenten var viola d'amour ett

omtyckt instrument. Trumpeterna fingo

också nu mera plats i den egentliga or-

kestern i stället för att förut ha utgjort

en orkester för sig tillsammans med pu-

korna. Nästan alla D:s öfriga komposi-
tioner voro små korta tillfällighetsalster.

De flesta voro skrifna för hofvet: "Lefve
väl i långa tider" till nyårsdagen 1704;

"Nu bör oss prisa Gud för det framledna
år", nyårsdagen 1710; "Af underdånigt
nit"; "Und allés Volk sprach: Gliick dem
König Carolo"; "Svea riket näpelig har
sett"; "Vi önskom vår monark"; alla

dessa direkt till kungens ära; prinsessan

Ulrika Eleonora erhöll: "Alla med en

mun och röst" 23. 1. 1714 (hennes födelse-

lag); "Prinsess hvars nåd är utan like";

till hertiginnans af Holstein födelsedag

skref han arian: "Högsta himmel vi dig

sjunga"; till kommissarie Springers bröl-

lop: "Dialogus inter sponsum et spon-

sam"; till m:lle Rotliebs begrafning:

"Ack Herre hör min bön"; för Bengt
Rosenhane slutligen: "Was hilft es, dass

man sich"; ännu ett antal af 12 solosån-

ger af A. D. för obestämdt ändamål fln-

nes i behåll. Dessutom finnes i klavér-

boken I. M. Tab. 110 fem menuetter och

i åtskilliga klaver- och violinböcker (k.

b. och Kalmar bibi.) en "Marsche de

Narva".

Under Frihetstiden intog släkten D.

en mycket framskjuten plats inom det

politiska lifvet. Dock glömdes ej därför

de musikaliska traditionerna. "Direk-

törs"-befattningen öfver hofkapellet, som
1727—1740 uppehållits af kammarherre
Carl Franc, öfvertogs 1741 af Carl
Gustaf D. (11), son till Gustaf D. d. y.

(f. 1700) och han bibehöll denna syssla

intill sin död 1758; Hiilphers säger

(s. 322), att han var en "stor lutenist"

(Anreps uppgift, att han var kapellmä-

stare, är vilseledande). 1759—63 skötte

sedan Joachim D:s son (12), Karl V i 1-

helm (f. 2. 2. 1724, t 29. 12. 1790), direk-

törssysslan vid hofkapellet; 1763 kalla-

des han till envoyé vid ryska hofvet och

utnämndes 1769 till president i kammar-
revisionen; 1772 valdes han till ledamot

af den nyss grundade Musikaliska aka-

demien och var ett års tid 1772—73 pre-

sident (ak:s högste chef).

Litt.: T. Norlind, Sv. musikhist. 1901;

T. Norlind, Die Musikgesch. Schwedens

in den Jahren 1630—1730, Smlb. IMG I,

165—212 (med en mängd kompositioner af

And. D. d. ä., Gust. D. och And. D. d. y.);

T. Norlind, Zur Biographie Christian
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Ritters, Smlb. IMG XII, 94—99; Anrep,

Sv. adelns ättartal; R. Wustmann, Mu-

sikgesch. Leipzigs I, 1909; C. Stiel, Die

Familie Diiben, Monatsh. f. Musikg.

XXI: 1; Liibecker Blätter 12. 8. 1888 (C.

Stiel); Leichpredigt Andre» D:s gehal-

ten von L. Joh. Hopnerus, Leipzig 1625;

Caroli Ogerii Ephemerides, Paris 1656

(sv. uppl. 1828); Lydeke, Historia de ec-

clesia teutonica, Upps. 1791; A. Pirro, D.

Buxtehude, Paris 1913; handlingar i riks-

arkivet, slottsarkivet, Upps. bibi., kgl.

bibi. och Tyska kyrkans arkiv.

Dybwad, Elsa R a n d u 1 f f-, f. 17. 9.

1871 i Kristiania; sångerska; har varit

anställd vid Krisliania teater. Bergens

teater, Carl Johan nsteatern, Norske

teaterselskab, Secondteatern; ingick 1899

äktenskap med bokhandlanden Olof Chri-

stian D. och har sedan företrädesvis gif-

vit omtyckta visaftnar.

Dyck, E r n e s t van, f . 2. 4. 1861 i Ant-

verpen; berömd tenorsångare; studerade

juridik vid universiteten i Löwen och

Briissel och var sedan journalist i Paris;

här studerade han musik för Callaerts,

Lamoureux, Massenet och Chabrier; de-

buterade 1887 i Paris som Lohengrin;
sjöng 1892 Parsifal under stort bifall i

Bayreuth och var sedan hjältetenor vid

hofoperan i Wien; har företagit konsert-

resor till London, Petersburg, Briissel,

Amsterdam, Newyork, Chicago; 1896 bör-

jade han ett eget operaföretag i London;
D. är lyckligast som Wagnersångare;
hans förmåga som skådespelare är lika

god som hans sång.

Dynamik, läran om nyanserna och
styrkegraden; de stora motsatserna be-

teckna piano o. forte, de förmedlande öf-

vergångarne crescendo och decrescendo.

D. har alltid utgjort en viktig del af den
musikaliska föredragningskonsten. For-
dom, då man vid allt utöfvande af ett

tonverk vädjade till den utförandes
smak, utsattes intet särskildt tecken
härför; reproduktionen af ett verk bor-

de bli ett verkligt "återskapande". Med
1700-talet framkom i stället fordran på
ett exakt återgifvande, och därmed be-

gynte de dynamiska tecknen få större

betydelse. I våra dagar går allt ut på
att detaljeradt utsätta alla styrkegrader,
och de dynamiska tecknen ha därför i

hög grad ökats i antal.

Diirrner, Ruprecht Johannes
Julius, f. 15. 7. 1810 i Ansbach, t 10.

6. 1859 i Edinburgh; studerade under
Schneider i Dessau, Mendelssohn och

Hauptmann i Leipzig; 1831—42 var han
kantor i Ansbach men bodde sedan i

Edinburgh som musiklärare; D. blef

hufvudsakligen känd genom sina mans-
körer, hvilka Richard Miiller 1890 ut-

gåfvo i samlad upplaga.

Dämmare, inrättning å pianoinstru-

ment för att afbryta strängarnas vibra-

tioner och sålunda hindra dessa att lju-

da; uppfunnen 1755 af Lenker i Rudol-

stadt; ylle- eller skiunbeklädda klaffar

(dämmare) motsvarande tangenterna äro

anbragta vid en list. D. hålles lyftad

från strängarna, så länge tangenten är

nedtryckt, men återfaller på strängen

och dämpar ljudet, när tangenten bort-

tages. Då fortepedalen uedtryckes, lyf-

tas alla d. på en gång från strängarna;

de då anslagna tangenterna fortfara där-

vid att ljuda, ända tills pedalen upp-
lyftes.

Döeker, Gerhard Julius Frederik, f

.

12. 1. 1832 i Aarhus, t 2. 1. 1905 i Köpen-
hamn; dansk operasångare (baryton);

utbildade sig först» för handeln och kvar-

stannade inom detta yrke till 1857; var
sedan elev af C. Helsted i Köpenhamn;
18. 1. 1863 debuterade han som Tell i Ros-

sinis opera; bland öfriga roller, hvari

han sedan uppträdde, märkas: Czaren i

"Czar o. Timmerman", Henry Ashton i

"Lucia", Valentin i "Faust"; Bazile i

"Barberaren", Albrecht i "Judinnan",
Mickel Madsen i "Ungdom og Galskab";

D. var dessutom en mycket omtyckt ro-

manssångare i konsertsalarna; äfven gaf
han mycket besökta aftonunderhållnin-

gar i "Arbeiderforeningen"; D. afgick

sept. 1879 med pension från scenen.

Döhler, T h e o d o r, f . 20. 4. 1814 i Nea-
pel, t 21. 2. 1856 i Florens; elev af Jul.

Benedict i Neapel och Czerny i Wien;
efter en kortare vistelse i Neapel begaf
han sig 1837 på en konsertresa genom
Europa, hvilken resa afslutades 1845 i

Petersburg, där han tills vidare slog sig

ned; flyttade 1848 öfver till Florens, där
han sedan kvarstannade; en opera "Tan-
credo" af honom gafs 1880 i Florens; D.

är eljest mest känd som pianist af 1830-

talets salongsmässiga stil; kompositio-
nerna tillhöra samma riktning (noktur-
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ner, variationer, transkriptioner, fanta-

sier KL m.).

1. Dörinff, G o 1 1 f r i e d, f. 9. 5. 1801 i

Pomerendorf, Elbing, t 20. 6. 1869 i El-

bing; elev af Zelter; sedan 1828 kantor i

Elbing; bekant som koralboksutgifvare

och som tonsättare af några slaviska

andliga folkvisor; dessutom böckerna:

"Choralkunde" 1865 och "Zur Geschichte

d. Musik in Preussen" 1852.

2. Karl Heinrich D., f. 4. 7. 1834 i

Dresden; elev af konserv, i Leipzig 1852
—55, sedan af Hauptmann och Lobe;
1858 lärare vid konserv, i Dresden; hot-

råds titel 1898; utgaf en mängd pedago-
giska arbeten för piano: sonater, sonati-

ner, etyder, rytmiska studier och ett hi-

storiskt arbete: "Biickblicke auf die Ge-
schichte d. Erfindung des Hammerkla-
viers" 1898.

E.

E, tredje tonen i diatoniska skalan (fr.

mi).

E (it.), och.

Ebeling, Aurora Matilda, f . i Stock-

holm 16. 10. 1827, t i Berlin dec. 1851;

dotter af flöjtisten i hofkapellet Johan
Ludvig E. (f. 3. 5. 1799; flöjtist i hof-

kap. 1. 7. 1820—1. 7. 1846); en af Sveriges

allra främsta sångerskor men tyvärr för

tidigt bortryckt af döden; hon spelade

först piano och visste ej af, att hon äg-

de någon särskild god sångröst. Om
hennes ungdom skrifver J. M. Rosén i

"Några minnesblad" II, 53: "Äfven M.
E:s engagement föranleddes genom mig.

Jag kände henne något genom fadern,

som tryckt musik åt mig, och hade ti-

digt fäst uppmärksamhet vid Mathildas
mycket lofvande musikaliska anlag. Hon
sjöng då likväl ej ännu, men spelade

piano, hvarpå hon öfvade sig med myc-
ken ifver, och kom, nästan utan under-

visning, till en betydande färdighet, så

att hon kunde låta höra sig offentligen.

Det skedde en gång vid en soaré, hon
gaf i Kirsteinska huset . . . Då jag kort

därefter träffade Mathilda hemma hos
sig, hemställde jag till henne, om hon
icke trodde det vore bättre hon öfvade
sång, än piano. "Jag har ingen röst",

svarade hon. Jag försökte öfvertyga
henne, att hon dock hade röst, och gaf
mig ej tillfreds, förrän hon lät höra sig.

Där låg på pianot Schuberts "Ständ-
chen", jag ackompagnerade och hon
sjöng — huru? behöfver jag icke säga
dem, som hört henne som Pamina i

"Trollflöjten", grefvinnan i "Figaros
bröllop", Agatha i "Friskytten", Valen-
tine i "Hugenotterna", Alice i "Robert"
o. 8. ." — Hon debuterade sedan på Min-

dre teatern 1844 i operetten "Farinelli"

med stort bifall och sjöng sedan i "Do-
naunymfen"; 1. 7. 1845 blef hon elev vid
k. t. och uppträdde där f. f. ggn 1846 i

Paminas roll i "Trollflöjten" och gjorde
en sådan furore, att operan kunde ges
10 gånger efter hvarandra för fulla hus;
hon uppträdde sedan som Anna i "Don
Juan", Agatha i "Friskytten", Alice i

"Robert", alla med glänsande framgång,
ehuru hon var efterträdare till Jenny
Lind i nämnda roller. 1848 uppträdde
hon tills, med Jenny Lind i "Figaro".

J. Lind var Susanna, M. E. grefvinnan.
M. E. lär dock ej ha fördunklats. E:s
direkta engagement som sångerska vid
k. t. i Stockholm omfattade tiden 1. 7.

1847—1. 7. 1848. Hösten 1848 for hon till

Paris för att närmare utbilda sig för

Garcia (J. Linds lärare). Denne fäste

sig mycket vid hennes röst och skref:

"M:elle M. E., digne ä tous les égards
du plus vif intérét, a déjä commencée
ses etudes, et deviendra, je Tespére, une
des gloires de son pays." Hon stannade
i Paris och tog lektioner ända till som-
maren 1850, då hon begaf sig till Ber-

lin, för att tillträda ett engagement vid

operan därst. Hennes beundrare och
vän Aug. Blanche uppsökte henne på
hösten 1851 och skref då hem: "Med
Mathilda är jag dagligen tillsammans.

Jag vill ej tala om hennes talang, ty
att hennes röst, föredrag och färdighet

hunnit den högsta grad af fulländning,

däruti äro alla ense. Man kan smälta
af förtjusning och tårar, när man hör
henne sjunga sina partier ur "Norma"
och "Otello". Det är fullkomligt Jenny
Linds glödande själ. Lägg nu därtill

en röst, som Jenny Lind knappast äger
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till hälften, och du har M. E." Blanehe

omtalar sedan, att hon vid en utfärd

förkylt sig; denna förkylning öfvergick

sedan till en bröstsjukdom, som i dec.

s. å. slutade hennes dagar. — De förvänt-

ningar man i Sverige allmänt hyst om
henne voro, att hon skulle öfverglänsa

Jenny Lind. Man beundrade särskildt

hennes vidsträckta och ovanligt jämna

register och hennes utomordentligt rena

och själfulla sång. Som personlighet

stod hon säkert efter Jenny Lind men i

röstens omfång, fyllighet, elegans och

smidighet erkänna alla henne lika stor

som denna öfver all världen prisade

och beundrade sångerska. — Litt.: Dahl-

gren, Ant. om Sthlms teatrar; Teater-

almanack 1849; N. Erdmann, Aug. Blan-

ehe 1892, s. 274—276; J. M. Rosén, Några

minnesblad, 1877.

Eberhard, se Ewerhardt.
Eberl, Anton, f. 13. 6. 1766 i Wien,

t 11. 3. 1807 därst.; framstående pianist;

företog talrika konsertresor och var 1796

—1800 i Petersburg; skref 5 operor, sym-

fonier, klavérkonserter, stråkkvartetter,

klavérvariationer, sonater m. m.

Eberlin, Johann E r n s t, f. 27. 3.

1702 i Jettingen, Schwaben, f 21. 6. 1762

som kapellmästare i Salzburg; produk-

tiv orgelkompositör; det mesta finnes

endast i handskrift i Eegensburg (Pro-

skesamlingen), Berlin, Wien m. m. 1745

trycktes 9 orgeltoccator och fugor. Se

Eitners Quellenlex. och Groves lex.

Ebers, Karl Friedrich, f. 25. 3.

1770 i Kassel, t 9. 9. 1836 i Berlin; teater-

kapellmästare i Schwerin, Pest m. m.;

komponerade operor, symfonier, sånger

("Wir sind die Könige der Welt") och ut-

gaf en del arrangementer för piano.

Eberwein, tvenne bröder: 1. T r a u-

gott Maximilian, f. 27. 10. 1775, t
2. 12. 1831; elev af Kunze och Schick;

skicklig violinist; 1797 anställd i hof-

kapellet i Eudolstadt, 1817 kapellmästa-

re; skref operetterna "Claudine von Vil-

la Bella", "Der Jahrmarkt von Plun-

dersweilern" samt mässor, symfonier,

konserter m. m. — 2. K a r 1, f . 10. 11. 1786

i Weimar, t därst. 2. 3. 1863; violinist;

elev af Zelter; ledde Goethes huskapell
och skref äfven musik till Goethes verk
(Faust); är mest känd som tonsättare

till Holteis Leonore; komponerade dess-

utom operor, stråkkvartetter m. m.

Eccard, Johannes, f . 1553 i Miihl-

hausen, Thiiringen, t 1611 i Berlin; elev

af Orl. Lasso 1571—74; 1758 anställd hos

Fugger i Augsburg; 1580 vice kapell-

mäst. i Königsberg; 1604 kapellmästare;

1608 kapellmäst. i Berlin. E. är en af pro-

testantiska kyrkans främste kyrkokom-
ponister. Af hans många verk äger

Upps. bibi. "Neue deutsche Lieder mit

4 u. 5 Stimmen", 1578. Af de andra må
nämnas: "Neue geistl. u. weltl. Lieder"

1589, "Geistl. Lieder auf den Choral mit

5 Stimmen" 1597; "Preuss. Festlieder"

(utg. af Stobäus 1642, 44). Nr 206 i Haeff-

ners koralbok är af honom. — Litt.:

K. v. Winterfeldt, Der evang. Kirchen-

gesang I, 433—97; Mayer-Reinach, Zur
Gesch. d. Königsberger Hofkapelle,

Smlb. IMG VI, 53 ff.

Ecclesiasticus (lat.), kyrklig.

Echelette (fr.), xylofon.

Echelle (fr.), tonskala.

Eckert, Karl Anton Florian, f. 7. 12.

1820 i Potsdam, t 17. 10. 1879 i Berlin;

uppträdde redan vid sex års ålder som
underbarn och komponerade vid 10 års

ålder en opera och" vid 13 ett oratorium;

1851 ackompagnatör vid ital. teatern i

Paris; företog en konsertresa tills. m.

Henriette Sontag i Amerika; 1853 i Wi-
en, där han blef kapellmästare vid hof-

operan; 1860—67 hofkapellmästare i

Stuttgart; 1869 förste hofkapellmästare

i Berlin; skref flera operor, oratorier,

kyrko- och kammarmusik.
Eclogue (gr.), herdesång.

Ecorcheville, J u 1 e s, f. 18. 3. 1872 i

Paris; elev af C. Franck 1887—90; stude-

rade litteratur o. konst i Leipzig 1904—5;

doktor 1906 med afhandlingen "Vingt
suites d'orchestre du XVII:e siécle fran-

cais. I, II"; till grund för dessa suiter

föreligga några Kasselhandskrifter, hvil-

ka stå den svenska handskriften I. M.
109 i Uppsala (se D ii b e n) synnerligen

nära; E:s skrift är i mångt och mycket
ett musikhistoriskt mönsterarbete, hvil-

ket förtjänar studeras af alla, som vilja

lära känna instrumentalmusiken vid

1600-talets midt. Af E:s andra musik-
historiska verk må nämnas: "L'esthéti-

que musicale 1690—1730" ("De Lully a

Rameau") 1906, "Corneille et la musique"
1906. E. har som intresserad ledamot i

Intern, musiksällskapet kallat till lif en

lutkomission, som sammanbragt en lut-
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bibliografi, förvarad i Paris; kommis-
sionen har de senare åren utvidgat sin

verksamhet äfven till orgeltabulaturer-

na. E. är en af redaktörerna för den
musikhistoriska tidskriften ''Bulletin

francais de la S. I. M.", grundad 1905

(forts, af tidskriften Mercure musieal).

Ecossäs, skotsk dans, ursprungligen fi-

gurdans, närstående angläsen; sedan

runddans i början af 1800-talet; står i */«

takt; var särskildt populär i andra och

tredje decenniet af 1880-talet (Schubert-

se) samt nådde äfven Sverige (se T.

Norlind, Stud. i sv. fklore s. 388 f., 392).

Ed (it.), och.

Edgren, August, f. 18. 6. 1849 i Fel-

lingsbro, Örebro 1., t i Stockholm 22. 10.

1888; elev af konserv, i Sthlm 1864—69;

dirigent vid Dram. teatern 1883; kor-

mäst. vid k. operan 1885; var anförare

för flera af hufvudstadens sångförenin-

gar: Sthlms allm. sångförening, Sv.

kvartettsångare, Kvartettsångarförbun-

det. Typografiska föreningen; kompone-
rade bl. a. manskvartetter.

Edholm, Erik Wilhelm af, f. 13. 6.

1817 i Stockholm, t 31. 3. 1897 därst.; hof-

marskalk 1866; LMA 1866; förste direk-

tör för k. hofkapellet och teatern 1866

—81, eller under en tid som i mångt och
mycket får betraktas som en glanstid

i vår opera. Om E. som chef se: C. F.

Lundquist, Minnen o. anteckningar I,

199 f., II, 121—124; Fr. Hedberg, Gustaf
III:s operahus s. 69—71.

Edition (fr.), edizione (it.), upp-
laga.

Edling, Bernhardina (Dina), f.

Niehoff, f. i Kristianstad 14. 11. 1854; sån-

gerska (mezzosopran); elev af konserv.

Sthlm 1872—76 med J. Giinther som lära-

re i sång; debuterade å k. teatern 18. 9.

1876 som Adina i "Kärleksdrycken" med
god framgång; hennes andra debut ägde
rum 14. 2. 1877 som Alice i "Robert"; var
sedan engagerad vid k. teatern 1. 7. 1877

—92; gift 1882 med ingenjören G. Ed-
ling; änka 1897; LMA 1885. Af E:s rol-

ler märkas: Carmen, Pamina, Susanna,
Zerlina, Lola, Mignon, Fru Ström, Am-
neris, Rosina, Anna i "Friskytten", Ber-
ta i "Profeten", Puck i "Oberon" m. fl.

E. var under den tid hon tillhörde tea-

tern en af k. scenens allra bästa kraf-

ter, hvars såväl sceniska konst som sång
hörde till de allra bästa. E. har efter

1892 företrädesvis ägnat sig åt konsert-

sång (i oratoriet "Skapelsen" flera gån-

ger) och sångundervisning. — Litt.: F.

Hedberg, Sv. operasångare s. 271—278;

Sv. musiktidn. 1888 s. 1 f.

Edström, Liva, f. 18. 3. 1876 i Väners-
borg; systerdotter till C. Xordquist, sån-

gerska (mezzosopran); 1894 elev af kon-

serv, i Sthlm med J. Giinther som sång-

lärare; utbildade sig vidare för Köster
och G. Bratt; debuterade 1897/98 å k.

teatern och var sedan en kortare tid

engagerad där; sjöng bl. a. Carmen,
Puck i "Oberon", Martha i "Faust", Lola

i "På Sicilien", Hedvig i "Vilhelm Tell",

Häxan i "Hans o. Greta", Mareellina i

"Barberaren", Azucena i "Trubaduren",
Margot i "I Bretagne" m. fl.

E-dnr (fr. mi majeur, eng. e major),

durtonart med 4 kors för f, c, g och d;

ciss-moll parallelltonart.

Effekt, e f f e 1 1 o (it.), verkan.

Efterslag, de noter, som vidfogas en

drill; binoter, som anslås efter en melo-

disk hufvudnot.

Efterslående noter, harmonien främ-
mande noter på kortare taktdel, som ick&

stegvis fortskrida till harmoniska noten
på nästa tonsteg.

Efterspel, i en sång det instrumentala
spel, som följer, sedan sången slutat; det

orgelspel, som ledsagar församlingens ut-

gång ur kyrkan.

Eggeling, F r e d r i k, f. 20. 1. 1822 nära
Hannover, t 22. 3. 1895 i Lund; inkom i

början af 50-talet till Sverige, efter att ha
erhållit sin utbildning i en musikskola
i Hannover; var i 42 års tid lärare i sång
vid Råby institut vid Lund; dessutom
sånglärare vid katedralskolan i Lund,
Hvilans folkhögskola, ledare för "Bor-

garsångföreningen" m. fl. skolor och för-

eningar. E. inlade stora förtjänster om*
skolsången och förstod som få att intres-

sera sina elever för musik. På 70-talet

utgaf han en liten skolsångbok, "Fyrtio

sånger", hvilken 1877 utkom i ny, betyd-

ligt förökad, upplaga (anpassad särskildt

för folkhögskolor; se härom J. P. Velän-

der, Åsikter i sv. folkhögskolefrågor s. 53

—58) och har sedan dess utkommit i tills,

sex upplagor, hvaraf de sista redigerats

af Malin Holmström-Ingers (sista uppl.

omfattar 410 en-, två- och tre-st. sånger).

Sångboken torde vara den för närvaran-
de mest spridda skolsångboken i landet.

15
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E. utgaf äfven en samling jullekar (m.

text) efter skånsk folktraditiou: Nu är

det jul igen (1866; flera uppl. sedan);

dessutom pianokompositioner, en sorg-

marsch till friherrinnan Malin Gyllen-

krook, "En vårmorgon i Västergötland";

arrangerade ett hundratal stycken för

stor Orkester, regementsmusik el. mäs-

singssextett; en konsertouverture upp-

fördes af H. C. Lumbye å Köpenhamns
tivoli under stort bifall; grundade 1880

i Lund en musikhandel, som ännu uppe-

hälles af de efterlefvande.

Eggert, Joachim Nicolo, f. i febr.

1780 i Gingst, Riigen, t på Thometorp,

Österg., 14. 4. 1813; elev af Forkel; kom
c. 1804 till Stockholm, där han intill 1. 7.

1812 var violinist i hofkapellet; i Mus.

^k. kallades han som utländsk medlem
•år 1807; då Ha?ffner 20. 4. 1808 afgick som
hofkapellmästare, förordnades E. som
vice kapellmästare, hvilken post han be-

klädde intill 1. 7. 1810 jämte sin violinist-

befattning; under hela denna tid fanns

ingen opera, och E:s syssla kunde såle-

des ej kräfva mycket arbete; efter 1812,

då E. synes ha afskedats, vistades han
hos sin vän E. Drake i Östergötland och

arbetade tillsammans jued honom på
upptecknandet af folkmelodier, hufvud-

sakligen ballader. Rääf skrifver härom
i sin otryckta själfbiografi: "Melodierna

till dessa sånger, som nu hänrycker
Europas alla folk, afsattes till större de-

len genom förutnämnde prof. E. Drake
och hans dåvarande musiklärare och
gäst, k. kapellmästaren J. Eggert, som,

efter afsked från denna befattning, äm-
nade återflytta till sitt fädernesland

Tyskland, men hindrad därifrån af fran-

ska oroligheterna, insjuknade hos Drake
och, förflyttad till mig, afled på Thome-
torp." Om hans begrafning skrifver

Ekendahl till Hammarskiöld: "E. är död.

Han dog den 14 april och begrofs i ons-

dags om aftonen vid ljus. Begrafningen
var hederlig. Sekreter Rääf höll ett

skönt loftal öfver honom på vers, och
Jesu 7 ord af Haydn speltes därvid af

Erik Drake, som äfven offentligen i kyr-
kan prydde likkistan med en lager-

krans." Rääf var varmt fästad vid E.

Atterbom omtalar för Hammarskiöld,
att Rääf önskat en grafsång öfver E. i

Phosphoros och tillägger: "En sällsam
begäran, när Höijer [prof. i Upps.] ännu

hvilar obesjungen". Af E:s kompositio-

ner uppfördes 6. 5. 1809 ä arsenalsteatern

"Morerna i Spanien eller Barndomens
välde", skådespel i 3 akter "med divertis-

sement och stort spektakel" (mus. i

handskr. i Mus. ak:s bibi.); stycket upp-

lefde ej mindre än 40 representationer

intill 1835; den 31. 10. 1812 uppfördes å

samma teater "Svante Sture och Märta
Leijonhufvud", historisk dram med stort

spektakel" i 5 akter; intill 1833 upplefde

detta stycke 42 uppföranden; Mus. ak:s

handlingar uppräknar följande kompo-
sitioner i öfrigt af E.: 4 symfonier, en
tillägn. Mus. ak. och en dåvarande dir.

för k. t, A. F. Skjöldebrand; 2 större kan-

tater, en uppförd vid kronprins Karl Jo-

hans ankomst till Stockholm; 9 violin-

kvartetter, däraf 3 tillägn. E. Drake och

3 grossh. Stenberg; 2 sextetter, en för

stråkinstr., en för 4 stråkar jämte klari-

nett och valdthorn (uppf. vid minnesfe-

sten i Mus. ak. 1866); åtskilliga större

och mindre sånger, däribland den om-
tyckta trion för mansröster "Sjung du"
(förekommer i P. Westerstrands "Sillsal-

laten") samt den "allmänt bekanta sån-

gen "Upp, bröder, för konung och fäder-

nesland", hvilken inlades i dramen
"Svante Sture och Märta Leijonhufvud".

Sv. Sång upptager dessutom sången vid

piano: "Glädjens ögonblick". Bland E:s

lärjungar nämnas jämte Drake: Passy
o. Nauckhoif . Eitner antecknar af en mu-
siker E. följande kompositioner: pingst-

musiken "Geist d. Wahrheit", kör m. or-

gel; "Preis dem Todesiiberwinder"; "Der
Tagewerk ist abgethan" för mansröster
o. ork. (alla dessa i Elbings bibi.); en
stråkkvartett, tr. Br. & H. och en sym-
foni för stor ork. af "Joachim E." (båda
i Bibi. d. Musikfr. i Wien). Om E:s
kompositioner säger Mankell i sin mu-
sikhist. (II, 279): "En högre genius ge-

nomflätar dessa verk, tillkomna, till en
del åtminstone, i vår Nord. Det var ska-

da, att de så hastigt glömdes. Men de
ströko segel, de likasom så många ton-

sättningar af andra rangen, då Haydns,
Mozarts och längre fram äfven Beetho-
vens väldiga arbeten i Sverige blefvo

allmännare kända." — Litt.: Dahlgren,
Ant. om Sthlms teatrar; Mus. ak:s handl.

1866 s. 36 f.; A. Lindgren, Sv. hofkapell-
mäst.; Arv. Ahnfelt, L. F. Rääf af Små-
land; Eitners Quellenlexikon; Mankells
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musikhistoria; Svensk Sång 1900; Leip-

ziger Zeitung 15: 820 ocli 21: 830.

Egll, Johann Heinrich, f. 4. 3.

1742 i Seegräben, Ziirich, t 19. 12. 1810 i

Ziirich; inlade en förtjänstfull verksam-

het för den folkliga sången och var

sin tids populäraste Lied-komponist i

Schweiz; hans mest bekanta arbeten äro:

"Sammlung geistl. Lieder" 1779 (2. uppl.

1791), "Singkompositionen mit Beglei-

tung des Klaviers" 1785, 86, "Schweizer-

lieder" 1787, "Schweizerische Volkslieder

mit Melodien" 1788, "Lieder d. Weisheit

u. Tugend" 1790, "Gellerts geistl. Oden u.

Lieder" 1791 m. fl.

Egnale (it.), lika.

Ehlert, L u d w i g, f. i Königsberg 13.

1. 1825; t 4. 1. 1884 i Wiesbaden; 1845 vid

Leipzigs konserv.; 1869 musiklärare i

Berlin; sedan i Meiningen och Wiesba-
den; hans kompositioner äga mindre
värde, men hans böcker ha väckt berät-

tigadt uppseende: Briefe iiber Musik
1859, Römische Tage 1867, Aus der Ton-
welt 1877 m. fl.

Ehlin, Erik, f. 9. IL 1845 i Enåker,

Uppland, t 27. 12. 1908 i Heby, UppL;
elev af Eandel och van Boom; org.-ex. i

Stockholm 1861; organist och skollärare

1871 i Västra Löfsta, Uppl.; nitisk främ-

jare af musiken i sin församling; stifta-

de flera musikföreningar i nejden, bl. a.

en stråkkvartett; var äfven en dugande
skollärare.

Ehrenreich, Carl, f. i Tyskland 1799,

t i Stockholm 5. 2. 1866; inkom till Sve-

rige 1822; var i början oboist vid k. an-

dra lifgardet; s. å. dir. vid k. lifreg:s

grenadjärskår, Värmhs och VästmanLs
regementen och äfven någon tid Värmhs
fältjägare; 1853 RVO och LMA; 1858 lä-

rare och 1864 professor vid konserv, i

Sthlm och innehade 1861—63 inspektörs-

befattningen vid samma anstalt. "Han
var en utmärkt instruktör på nästan alla

blåsinstrumenter och en god solist på
klarinett. Flera af våra mest framstå-

ende musikdirektörer och solister ha va-

rit E:s elever, och hans mångfaldiga för

militärmusik arrangerade kompositioner
vittna om smak och stor kännedom af

blåsinstrumenternas karaktär och egen-

heter. Hans kompositioner, inskränkta
till marscher och dansmusik, ville han
likväl aldrig erkänna, ehuru äfven dessa

i flera fall kunde mäta sig med mycket
annat, som i denna väg är skrifvet. Hans
förmåga att på kort tid bibringa eleven

undervisning på ett för denne nytt in-

strument, var ovanlig; endast efter en
termins anställning vid akad. försåg

han dess orkester med alla behöfliga

blåsinstrumentister" (Cronh.). Litt.: Mus.
ak:s bandi. 1866 s. 47 f.

Ehrenström, Marianne Maximiliana
Kristina Lovisa, f. P o 1 1 e t, f. i Zwei-

briicken d. 9. 12. 1773; t i Stockholm 4. 1.

1867; erhöll sin musikaliska utbildning

af Vogler, Clementi och Karsten; blef

vid 17 års ålder hoffröken hos Gustaf
III:s gemål drottning Sofia Magdalena;
ägde en vacker och väl utbildad sopran-

röst och uppträdde med bifall på flera

konserter; bland E:s många umgänges-
vänner hörde många af samtidens främ-
sta svenska musiker, däribland Nau-
mann, Karsten, Crusell; stod i skriftlig

förbindelse med Clementi; af hennes
skrifter märkes: "Notices sur la littera-

ture et les beaux arts en Suéde", 1826;

afdelningen om teater och musik utgör

en viktig källa för kännedomen om
musiken under Gustaf III; särskildt

äro biograferna öfver Karsten och Cru-

sell (efter deras egna personliga medde-
landen) värdefulla; dessutom finnas go-

da bidrag till Kraus' biografi m. m. E.

ingick 1803 äktenskap med generalfält-

tygmästaren Nils Ehrenström och flyt-

tade med honom till Göteborg; fr. o. m.
1810 åter i Stockholm; änka 1816; LMA
1800. — Om E. som musiker se Mus. ak:s

handl. 1866 s. 45 fl'.

Ehrlich, Heinrich, f. 5. 10. 1822 i

Wien, t 29. 12. 1899 i Berlin; pianist och
musikskriftställare; elev af Henselt och
Thalberg å piano; en tid hofpianist i

Hannover; 1855—57 i Wiesbaden, sedan
i England, Frankfurt a. M. och fr. o. m.
1862 i Berlin, där han 1864—72 och 1886

—98 var lärare i piano vid Sternska kon-

servatoriet; musikreferent i åtskilliga

tidningar (Berl. Tageblatt, Gegenwart,
Neue Berl. Musikzeitung m. fl.); 1875

professor. Af hans kompositioner må
nämnas: "Konzertstiick in ungarischer

Weise", en cellosonat, etyder m. m. Af
hans böcker beröra många pianotekni-

ken. Så t. ex. "Wie iibt man Klavier",

1879 (2. uppl. 1884), "Musikstudien beim
Klavierspiel" 1891, "Die Ornamentik in
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Beethovens Sonaten" 1896; af hans este-

tiska skrifter är den i öfrigt tämligen

ytliga boken "Musik-Ästhetik von Kant

bis auf die Gegenwart", 1881, mest be-

kant; E. skref äfven flera skrifter om
Wagner och Bayreuth. Hans musikhi-

storiska arbeten äro i allmänhet föga

grundliga.

Ehvad du tager eller ger, psalm

255; Hajffner 255; motsvarar i någon mån
nr 216 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 2464: In dich hab

ich gehoffet Herr) frän 1601; kan påvisas

i Sverige på 1630-talet (Kalmar^ koral-

psb. 216).

Eide, Kaja H a n s e n-, f. 26. 4. 1884 i

Horten; sångerska; elev af Hel. Asche-

houg och El. Gulbranson i Kristiania,

sedan i London; har sjungit vid "Nat.-

teatret": Mignon, Mad. Butterfly, Lajla,

Eros i Glucks Orpheus; 1909 gift med
skådespelaren Egil E.

Eijken, Jan Albert, f. 25. 4. 1822

i Amersfoort, Holland, f 24. 9. 1868 i El-

berfeld; framstående orgelspelare; 1845

—46 elev af Leipzigs konservatorium, se-

dan någon tid af Joh. Schneider 1 Dres-

den; konserterade med framgång i Hol-

land 1847; 1848 organist i Amsterdam,
1853 i Rotterdam; tillika lärare i orgel-

spelning vid musikskolan; fr. o. m. 1854

organist i Elberfeld; af hans orgelkom-

positioner äro särskildt bekanta: 150 ko-

raler med förspel, 25 präludier, Toccata

och fuga, 3 sonater; skref dessutom en

opera "Lucifer", ballader, sånger, kvar-

tetter, en violinsonat m. m.

Ein' feste Bur g, Luthers berömda
psalm; se Vår Gud är oss en väl-
dig borg.
Eisenmenger, Philip, orgelbyggare i

Stockholm på 1640- och 50-talet; tillökte

Klara kyrkas orgelverk 1648—51. Om
honom se Hiilphers Hist. afh. 180 och
Nordberg, Klara minne.

Eisfeld, T h e o d o r, f. 11. 4. 1816 i Wol-
fenbiittel, t 2. 9. 1882 i Wiesbaden; elev

af K. Miiller i Braunschweig (violin) och
K. G. Reissiger i Dresden (komposition);
1839—43 dirigent för Concerts Vivienne
i Paris; studerade sång för Rossini;

blef hedersledamot af Caeciliaakademien
i Rom; var dirigent för filh. sällsk. i

New York.

EIbs (fr. mi diése, eng. e sharp), den

med en halfton höjda tonen e; förväxlas

enharmoniskt med f.

Eitner, Robert, f. 22. 10. 1832 i Bres-

lau, t 2. 2. 1905 i Templin; 1853 musik-

lärare i Berlin; musikforskare; hufvud-

sakligen musikbibliograf ; utgaf tidskrif-

ten "Monatshefte f. Musikgeschichte"'

1869—1904, hvars värde mindre ligger i

uppsatsernas valör än i rikedomen på
detaljuppgifter; E:s främsta verk är

"Quellenlexikon" 1899—1904, 10 bd, ett

jätteverk, hvad rikedomen på detaljupp-

gifter beträffar; ett annat mycket godt

arbete är "Bibliographie d. Musiksam-
melwerke des 16. u. 17. Jahrhunderts"

1877. E:s svaga sida är att ej äga nödiga

allmänbildning. Hans blick på musik-

historiska ting blir därför ofta ensidig.

E. utgaf äfven flera nyupplagor i "Denk-
mäler deutscher Tonkunst" m. fl. För
kompletterandet af E:s Quellenlexikon

har Internationella musiksällskapet till-

satt en särskild kommitté, hvilken tagit

i författning att tillsvidare utge rättel-

serna och tillsatserna i en särskild årlig

publikation: "Miseellanea Musicoe bio-

bibliographica" (utg. af H. Springer, M.
Schneider och W. Wolffheim). På så

sätt skall så småningom en ny uppl.

kunna komma ut med nödig hänsyn ta-

gen till de enskilda ländernas musik-
skatter.

Ej guld och rikedom jag har,.

psalm 281; Haeffner hänvisar till mel.

101.

Ej större bröd oss kommer
till, psalm 282; Hajffner 282; motsvarar
nr 205 i koralpsb. af 1697; kan följas till-

baka till 1582 (Piae Cantiones nr 71:

Homo quidam rex nobilis); saknas i ut-

ländska källor. Se vidare T. Norlind,

Latinska skolsånger s. 132 f.

L Ek, Gustaf, f. 1805 i Stigtomta,

Strängnäs' stift, t i Torp 1877; orgel-

byggare; elev af Strand; uppsatte sin

första orgel 1828 (Torp, Härnösands
stift); bosatte sig sedan i Torp och bygg-
de en mängd orglar uteslutande i Norr-
land; erhöll orgelbyggareprivilegium
1838; LMA 1841. Om honom se N. P.

Norlind, Orgelns allm. hist. s. 123,

2. E. F. August E., den förres son;

f. 1838 i Torp; elev af fadern; begynte
1855 deltaga i arbetet i faderns verkstad;
har byggt en del nya och reparerat en.

mängd gamla orglar i Norrland.
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3. Selma E., f. 3. 9. 1856 i Stock-

holm; 1873—78 elev af konserv., där Ellen

Bergman och J. Giinther voro hennes

lärare; utbildade sin röst vidare för L.

Héritte-Viardot; debuterade 27. 2. 1878 å

k. teatern som Agatha i "Friskytten"

under mycket bifall; andra debuten äg-

de rum 2. 9. s. å. i Mathildas parti i

"Wilhelm Tell"; efter en tredje 18. 10.

s. å. (grefvinnan i "Figaro") engagera-

des hon vid k. teatern och kvarstannade

här till 1890, med undantag af året 1887

—88, då hon gästade utlandet. Ers re-

pertoar var synnerligen omfångsrik från

koloratursångens mest kräfvande par-

tier (Inez i "Afrikanskan", Nattens

drottning i "Trollflöjten" m. fl.) till den

lätta glada visan i op. comique; bäst

lyckades hon dock i de stora tragiska

partierna, ej minst i Wagneroperor,

detta måhända därför, att hon i många
fall var större som dramatisk förmåga.

Hennes röst var stor och fyllig, men
stämbildningen blef nästan alltid något

beslöjad. Tonen välde ej fram fri och

klar ntan egendomligt pressad. Detta

hindrade dock ej, att hon som helgjuten

skådespelerska och sångerska stod som
en af den svenska k. scenens allra främ-

sta, under den tid hon var anställd där.

Fr. Hedberg säger 1885: "För den stora

operans, så mycken kraft och uthållig-

het fordrande, hufvudpartier är hon för

närvarande den bäst utrustade, och vår

lyriska scen kan i sanning skatta sig

lycklig öfver att äga ett sådant stöd för

sin nutida verksamhet, en sådan för-

hoppning för sin framtid. Ty om det

också . . . skulle vara för tidigt att tala

om den mogna, fullt utvecklade konst-

närinnan, så är det likväl en sanning

att, i jämförelse med hvad vi för öfrigt

äga, är det hon som står fulländningen

närmast." Af hennes roller må näm-
nas: Elvira i "Don Juan", Rezia i "Obe-

ron", Philines i "Mignon", Margareta
i "Faust", Elsa i "Lohengrin", Elisa-

beth i "Tannhäuser", Margaretha i "Me-

flstofeles", Julia i "Romeo o. Julia", Sig-

run i "Harald Viking", Neaga i Hall-

stiöms opera m. s. n., Aida m. fl. Utan-
för Sverige är E. väl känd i Köpen-
hamn, där hon dels sjöng vid svenska
operans besök juni 1883 (Micaela i "Car-

men", Julia i "Faust") dels å konserter

1886 ("Filharmonisk konsert" 8. 5. 1886

m. fl.). — Litt.: F. Hedberg, Sv. opera-

sångare, 1885; Sv. musiktidn. 15. 12. 1885.

Ekdahl, August Wilhelm, f. 17. 1.

1846 i Stockholm, t 17. 9. 1893 därst.; elev

af J. H. Berens m. fl. vid konserv.; mu-
sikdirektör; ägde en ansedd pianohan-

del; E. var särskildt känd som framstå-

ende dansmusikspianist; anförde musi-

ken vid hofbalerna och erhöll som er-

känsla för det förträffliga sätt, hvarpå

han utförde detta uppdrag titeln "hof-

balsdirektör"; var intresserad medlem af

Par Bricole och "generalackompagnatör"

1882 samt musikledare 1889 därst. — Litt.:

E. Åkerberg, Musiklifvet inom P. B. s.

84 f.

1. Ekman, Karl, f. 18. 12. 1869 i Åbo;

pianist; student 1889; utbildade sig först

vid Helsingfors' musikinstitut sedan hos

Barth i Berlin (1892—93) och A. Griin-

feld i Wien; sedan 1895 anställd vid Hel-

singfors' musikinstitut som förste piano-

lärare; sedan hösten 1907 äfven som di-

rektör för detta; har arrangerat finska

och svenska folkvisor för piano, piano

och violin, blandad kör, mans- och dam-

kör m. m. E. har gjort sig känd som
synnerligen god pianist, hvars konstnär-

liga uppfattning, solida och klara tek-

nik samt stämningsfulla föredrag öf-

verallt låtit honom bli publikens gunst-

ling; på sina talrika konsertresor har

han äfven gästat Sverige (Stockholm f.

ggn 1894).

2. Ida Morduch-E., f. 22. 4. 1875

i Helsingfors; sångerska (mezzosopran);

studerade vid Helsingfors' musikinsti-

tut samt hos Nicklas-Kempner, Lucca

i Wien, M:me Colonne i Paris och Ger-

ster i Berlin; 1896—97 engagerad vid

Stadttheater i Niirnberg, där hon sjöng

bl. a. Marie i "Trompeter v. S.", Rose i

"Glöckchen des Eremiten", Hvita frun,

Mignon, Carmen, Gabriele i "Nachtlager

v. Schl.", Greta i "Hans o. Greta" m. fl.;

ägnade sig sedan hufvudsakligen åt ora-

torie- och Liedsången; har uppträdt i en

mängd städer i Tyskland (Berlin, Ham-
burg, Dresden, Köln, Hannover m. fl.),

Frankrike (Paris, Marseilles, Bordeaux

m. fl.), Holland, Belgien, Schweiz, Spa-

nien, Portugal samt skandinaviska län-

derna. E. ingick 1895 äktenskap med
Karl E. och besökte Stockholm första

ggn 1894 tills. m. honom. Hon sjöng då

i Saint-Saens' "Lyran o. harpan" och
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Schumanns "Der Kose Pilgerfahrt". E:s

röst är ovanligt böjlig, fraseringen klar,

nyanseringen förträfflig; E. lyckas all-

ra bäst som romanssångerska.

Ekmarck, Jon Ulrik, f. 16. 4. 1794 i

Strängnäs, t 6. 12. 1830 i Uppsala; stu-

dent i Uppsala 1814; fil. doktor 1824; do-

cent i historia 1827; förestod professuren

1829; en synnerligen intresserad musiker,

hvilken stod nära uppsalakretsens be-

römda män Geijer, Atterbom, Törneros

m. fl.; fick sin musikaliska utbildning

af Haeffner. E. var särskildt förtjust i

Beethovens musik och verkade för denne

mästare på en tid, då eljest Sverige stod

mera fjärran för den nya stilen; skref

texten "Tonernas vågor, himmelska lå-

gor" till andantesatsen i Beethovens 7:de

symfoni; E. var äfven skicklig musiker

och god orgelspelare. "Den ädlaste, dyg-

digaste epikuré, som finnes här nordan-

skogs, virtuos antingen det gäller kla-

veret, dialektik, anekdoter, resonnemen-

ter eller infall — kort sagdt: det full-

komligaste exemplar af mankönet" (Tör-

neros). E. var god sångare och ledde

Uppsala studentsång på 1820-talet om-

växlande med Haeffner och Loenbom. —
Litt.: Neander, Uppsalastudenternas

sånger, 1874; Törneros' Dagboksanteck-

ningar; J. M. Rosén, Några minnesblad.

Eko, svag flöjtartad stämma i orgeln.

— E. inom musiken benämning på en

upprepning af en fras (el. ett ackord)

i oktaven eller i pianissimo på samma
tonhöjd.

Ekobas, en 16' täckt pedalstämma i

orgeln; den svagaste och därför lämplig

i pianissimosatser.

Ekoflöjt, en 4' täckt trästämma med
svag ton i en orgel.

Ekoverk; i en orgel användes öfver-

sta manualen som e. (fj ärrverk).

E 1 e c t r a, tragediopera i 3 akter af

X. F. Guillard (Electre), öfversatt af A.

F. Ristell, musik af J. C. F. Hteffner;

uppfördes första gången d. 22. 7. 1787

på Drottningholm, sedan 1787—91 å kgl.

teatern, där den upplefde 10 representa-

tioner. — Samma ämne behandlade äf-

ven Gretry, Lemoyue och Champein, alla

ungefär vid samma tid som Haeffner.

Elegante (fr.), con eleganza (it.),

sirlig, elegant, med elegans.

Elegi (gr.), klagosång.

Elegiaco (it.), klagande, elegiskt.

Elektrisk metronom, ett 1861 uppfun-

net instrument, hvars mekanik medelst

en af orkesteranföraren reglerad klavia-

tur står i förbindelse med en apparat,

som sätter en taktpinne i rörelse; är

särskildt auvändt vid dirigerandet af kö-

rer bakom scenen, som samverka med
orkestern.

Elektrisk orgel. Elektrisk kraft i or-

geln kan vara af två slag: om tangen-

ternas och registrens rörelser öfverföras

från spelbordet till luftlådan med till-

hjälp af elektrisk kraft; om en elektro-

motor drifver bälgverket; i senare fallet

är namnet oegentligt. Den elektriska

kraften kombineras vanligen med pneu-

matiken (pneumatiska maskinen). Ett

första försök till användande af elek-

trisk kraft gjorde pneumatikens uppfin-

nare Barker på 1860-talet. Om elektri-

citet i orgeln se C. F. Hennerberg, Or-

gelns byggnad o. vård s. 80 f. och N. P.

Norlind, Orgelns allm. historia s. 59.

Elevato (it.), upphöjdt.

Elfjungfrun, skådespel med sång

i 5 akter af Heiberg (Elverhöi), öfver-

satt af F. A. Dahlgren, musik af Kuhlau
(Köpenhamn) 6. 11. 1828), hvars mest

kända verk stycket är; uppfördes i Sve-

rige f. f. ggn å kgl. teatern d. 28. 1. 1857;

å Göteborgs teater premiär 18. 10. 1860.

Elfspelet, se Näcken.
Elfström, Carl, f. 1830 i Bollnäs, Upp-

sala stift; orgelbyggare; 1849 elev af Jon
Vengström i Helsingland och Söderling

i Göteborg; 1863 sin egen; bosatte sig

i Berga, Växjö stift; företog 1870—72 en

studieresa i Amerika; sedan 1872 boende
i Ljungby, Småland; har byggt verk i

Växiö, Linköpings m. fl. stift. — Se N.

P. Norlind, Orgelns allm. hist. s. 155.

Elfåker, August, f. 27. 7. 1851 i Elf-

åker, Halland; musiklärare vid Göte-

borgs realläroverk 1880—82; organist, lä-

rare och kördirigent i Chicago 1885; E.

har komponerat en symfoni samt flera

kör- och solosånger.

Elgar, Sir Edward William, f. 2. 6.

1857 i Broadheath, Worcester, fadern

blef sedan violinist och organist i Wor-
cester, där sonen fick sin vidare utbild-

ning; endast under många svårigheter

lyckades det E. att förskaffa sig nödig
musikutbildning; med undantag af någ-
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rn lektioner för Pollizer vid R. academy
ol' music i London, har han utbildat sig

8jälf; 1882 kom han till Leipzig och för-

sökte vinna förläggare åt sina komposi-

tioner men förgäfves; efter tre veckor

fick han återvända; 1885—89 skötte han
faderns plats som organist vid St. Ge-

orgskatedralen i Worcester; sistnämnda

år ingick han äktenskap med enda dot-

tern till generalmajoren Sir Henry Gee

Roberts och lefde sedan uteslutande för

sina kompositioner; endast dirigentska-

pet för Filharmoniska sällskapet i Wor-
cester (grundadt 1898) bibehöll han; 1904

utnämndes han till professor i musik i

Birmingham och öfvertog samtidigt till-

sammans med Bantock direktionen af

"Midland institut af music". Under 1890-

talet vunno efter hand hans kompositio-

ner mera erkännande: "Froissart-ouver-

turen 1890, kantaten "The Black Knight"
1893, körverket "Scenes from the Bavari-

an Highlands" 1896, oratoriet "The Light

of life" 1896; alla gifna i Worcester; 1897

väckte han uppmärksamhet genom en

"Imperial march" och en kantat "The
banner of St. George" till drottning Vic-

torias diamantjubileum; dock voro dessa

verks framgång ej så genomträngande,
att han kunde anses känd i vidare kret-

sar; det betydelsefulla genombrottet äg-

de först rum 1899, då Richter 19. 6. i

London uppförde några "orkestervaria-

tioner öfver ett originaltema"; s. å. sjöng

Miss Clara Butt i Norwich sångcykeln

"Sea pictures". E. var sedan en erkänd

kompositör af rang. Man bad honom nu
skrifva ett verk för Birminghams musik-

fest 1900, och han komponerade härför

oratoriet "The dream of Gerontius" ("Ge-

rontius dröm"); 22. 11. s. å. hedrades han
af Cambridges universitet med doktors-

värdigheten. Utanför England blef E.

särskildt känd som kompositör fr. o. m.
Gerontiusuppförandet maj 1902 vid Ne-

derrehnska musikfesten; i mars 1904 gaf

Covent Garden, London, en tre dagars

musikfest med blott kompositioner af E.

"(Elgar Festival"). Härvid uppfördes

ännu ett oratorium "The apostles" (f. f.

ggn uppf. i Birmingham 1903) och en ny
ouverture "In the south"; s. å. erhöll E.

adelsvärdigheten ("sir"). Till Edward
VII:s kröning (1902) skref han en del

marscher, "Pomp and circumstances",

och dessutom ett "Coronation Ode". Af

hans sista kompositioner må nämnas:
första symfonien (dec. 1908), en violin-

konsert (1910), andra symfonien (uppf.

f. ggn 24. 5. 1911, London; sedan vid IMG-
festen 1. 6. s. å.). I Sverige är E. välbe-

kant sedan 1903, då Konsertför. i Sthlm
gaf "Prelude and ängels farewell" ur ''Ge-

rontius' dröm" samt ouverturen "Cock-

kaigue"; året därpå gaf Filh. sällsk. i

april oratoriet "Gerontius' dröm"; ora-

toriet "The kingdom" (uppf. f. ggn Bir-

mingham 3. 10. 1906; en fortsättning af

"The apostles") utfördes af Musikför.

april 1908 ("Riket"). — Tvenne E.-biogra-

fier af J. Buckley 1904 och E. Newman
1906 ha utkommit.

Elias, berömdt oratorium af F. Men-
delssohn (op. 70); idéen till verket kan
följas tillbaka till 1836, omedelbart efter

oratoriet Paulus; ehuru texten syssel-

satte M. äfven de följande åren, begynte

ej det egentliga musikaliska arbetet

förrän 1845; d. 5. 8. 1846 uppfördes or-

kesterdelen privat hos M. i Leipzig; det

stora officiella uppförandet ägde rum
vid musikfesten i Birmingham 26. 8.

1846; med några små förändringar gaf

det ånyo i Exeter Hall, London, 6. 4.

1847; i Tyskland ägde första uppförandet

rum d. 7. 10. 1847. — Om textens historia

se: J. Schubring, Briefwechsel zwischen

F. Mendelssohn-B. u. Jul. Schubring,

Lpzg 1892; om musiken och de första

uppförandena i England: F. G. Edwards,
The history of Mendelssohns oratorio

'Elijah', Lond. 1896. Om den viktiga del

Jenny Lind tog vid komponerandet af

sopranpartiet i E. se sistnämnda bok s.

35, 37 ff. m. fl. st. J. Lind deltog första

ggn i ett uppförande af E. d. 15. 12. 1848

(Exeter Hall). Se äfven Holland-Rock-

stro, J. Lind-Goldschmidt (sv. uppl.) II,

215—223.

Elkan & Schildknecht, musikfirma i

Stockholm, grundlagd 1859; begynte som
musikhandel och musiklånbibliotek och

öfvergick snart äfven till förlag; förlade

flera svenska tonsättares verk, framför

allt Södermans.

Ella, John, f. 19. 12. 1802 i Thirsk,

York, t 2. 10. 1888 i London; altviolinist;

berömd musikledare; 1822 violinist i

Kings-theatreorkestern; hans kammar-
musikkonserter "Musical Union" 1845—80

fingo mycket godt anseende; ledde dess-
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utom 1850—59 "Musical winter evenings";

E. skref äfven flera böcker: "Lectures on

dramatieal music abroad and at home"

1872, "Personal memoir of Meyerbeer

vrith an analysis of tlie Hugenots" 1868

m. fl. E. var musikalisk medarbetare i

"Morning Post", "Musical World" ocb

"Atheneum".
EUberg, Ernst Henrik, f. 11. 12.

1868 i Söderhamn; 1886—92 elev vid kon-

serv, i Sthlm; studerade dessutom kom-

position och instrumentation för Dente;

bitr. altviolinist i hofkapellet 1887 och e.

sekundviolinist 1. 1. 1888; ord. altviolinist

1. 7. 1890—1. 7. 1905; har medverkat som
balettrepetitör och ork.-dir. i en del ba-

letter; innehade 1894—97 statens tonsät-

tarestipendium; 29. 1. 1903 antagen som
vik. lärare i kontrapunkt, instrumenta-

tion o. komp. vid konserv.; ord. lär. 15. 1.

1904. E. har utöfvat en vidtomfattande

verksamhet som tonsättare; bland hans

verk må nämnas: Stråkkvartett i Ess-dur

1890, Introduktion o. fuga för stråkork.,

1891 (uppf. å symfonikons. på k. teatern

25. 3. 1894), ouverture i F-moll för ork.

1892, stråkkvintett 1895 (spelad af Aulin-

ska kvart. 5. 3. 1895), symfoni i D-dur för

stor ork. 1897 (uppf. k. t:s symf.-matiné
14. 2. 1897), baletten "En sommaridyll"
1898 (k. t. 1899), konsertouverturen "Vår-
brytning" för stor ork. (uppf. vid för-

sta sv. musikf. 1906), pantomimbaletten
"Askungen" 1906 (uppf. å k. t. 12. 1.

1907); dessutom marscher f. ork., mans-
kvartetter m. m. E. har sedan 1908 fun-

gerat som suppleant i Mus. konstför:s

inköpsnämnd; E. är skicklig altviolinist

och dugande lärare.

EUeviou, Jean, f. 14. 6. 1769 i Rennes,

t- 5. 5. 1842 i Paris; firad tenorist vid kom.
operan i Paris; debuterade 1790 i Comé-
die italienne i Monsignys "Deserteur".
Méhuls "Josef" och Boieldieus "Johann
af Paris" äro skrifna för honom.
Elling, Catherinus, f. 13. 9. 1858 i

Kristiania; blef student 1874, cand. mag.
1883; studerade musik i Leipzig 1877—78

o. i Berlin 1886—96; lärare vid konserv, i

Kristiania; organist i Oslo 1910; har se-

dan 1908 uppburit statsstipendium för

upptecknandet af folkvisor och folkme-
lodier i Norge; har komponerat 200 sån-
gre, trios, sonater, en symfoni i A-dur
(uppf. 1890), operan "Kosakkerne" (uppf.
Eldorado, Kristiania 1897), oratoriet

"Den förlorade sonen", mellanaktsmu-

sik till Shakespeares "Midsommarnatts-

dröm" m. m. Utgaf en studie "Vore

Folkemelodier" i "Videnskapsselskapets

Skrifter" samt dessutom biografier öfver

Ole Bull, Kjerulf, Svendsen och Grieg i

"Nordmaend i det 19de Aarh."

EUipsis (gr.), utelämnande.

Ellis, Alexander John (Sharpe),

f. 14. 6. 1814 i Hoxton, t 28. 10. 1890 i

London; studerade fr. o. m. 1843 akustik

och musik i Edinburgh; Helmholtz' aku-

stiska verk var särskildt föremål för

hans studium och han skref flera kom-
pletterande skrifter härtill; äfven ut-

förde han synnerligen goda undersöknin-

gar rörande naturfolkens musik. Af
hans skrifter må nämnas: The basis of

music 1877, Speech in song 1878, On the

musical scales of various nations 1885;

af hans äldre verk dessutom: On the

conditions of a perfect musical scale on
instruments with fixed tones 1864; On the

temperament of instruments 1864; utgaf

dessutom 1875 en engelsk upplaga af

Helmholtz' bok.

Ellmenreich, Albert, f. 10. 2. 1816 i

Karlsruhe, t 30. 5. 1905 i Liibeck; skåde-

spelare; diktade och komponerade en del

operetter, af hvilka "Das Rebhuhn öder

Ich heirathe meine Frau" ("En rapphöna
som vägvisare") bl. a. uppfördes i Stock-

holm 1858—59.

Elmblad, Johannes Wilhelm Sa-

muel, f. 29. 8. 1853 på Herrestad, Jönkö-
pings län, t 4. 12. 1910 i Växjö; framstå-

ende bassångare och regissör; Jenny
Lind var hans gudmor och äfven lära-

rinna; 1870—71 elev af konserv, i Sthlm;
1871—73 elev af Giinther, sedan af F,

Arlberg samt J. Stockhausen och M:me
Viardot-Garcia; begynte sin sångarbana
i utlandet å konserter; han konserterade
i Tyskland, Holland, Italien, England
och Australien, dit han fick anledning
resa genom sitt giftermål med pianisten
miss Maggi Menzies från Melbourne; ef-

ter återkomsten begynte han sjunga å

scenen och var en längre tid anställd

vid flera teatrar: Dresden 1879—81, Han-
nover 1881—84, Prag 1884—87, New York
1887—88, Berlin 1888—90, Prag ånyo 1890

—94 och Bleslau 1894—97; på sistnämnda
plats äfven som regissör; 1889 åtföljde

han Pragteatern till Petersburg och
Moskva m. fl. ryska städer, uppträdan-
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de i Wagnerpartier; vid Pragoperan

och Lessingsteatern i Berlin utmärkte

han sig som regissör. 1897—1902 var

han regissör (och sångare) vid k. teatern

i Stockholm, sedan i samma egenskap

i New York, Amsterdam, Wiesbaden,

Leipzig till 1906, då han flyttade öf-

ver till Malmö och blef en af lärarna

vid det nybildade* konservatoriet därst.

Innan E. tillträdde regissörskapet vid

k. t. hade han gästat hufvudstaden 1887,

92, 93, 94. Som regissör uppsatte han i

Sthlm bl. a. Stenhammars "Gillet på Sol-

haug". Som sångare sjöng han i omkr.

70 roller, däribland: Falstaff i "Muntra
fruarna", Rocco i "Fidelio", Hunding i

"Valkyrian", Clemens i "Valdemarsskat-

ten", Angantyr i "Tirfing", Daland i

"Den flygande höll.", Konungen i "Aida",

Landtgrefven i "Tannhäuser"; dessutom
Hagen, Märke, Pogner m. fl. — Efter

att några år ha varit änkling ingick

E. nytt äktenskap med Sigrid Pettersson

(bekant som författarinna under namnet
"Toivo"), som öfverlefver honom. — E:s

voluminösa basröst i samband med hans
sällsynta dramatiska förmåga gjorde ho-

nom synnerligen lämplig till framstäl-

lare af roller i Bayreuth i Wagners stor-

verk. Han sjöng också ofta där.

El ole, andalusisk dans i ^/s takt; in-

fördes på scenen af Pepita de Oliva.

Elsner, Josef Xaver, f. 29. 6. 1769 i

Grottkau, Schlesien, t 18. 4. 1854 i War-
schau; studerade först medicin men öf-

vergick sedan till musiken; 1791 violi-

nist i Briinns teaterkapell; 1792 teater-

kapellmästare i Lemberg; 1799 i War-
schau; grundade 1815 "Gesellschaft zur

Erhaltung u. Förderung d. Tonkunst"
och 1816 en skola för sång och deklama-
tion, hvilken 1821 öfvergick i ett kon-

servatorium; genom 1830-ärs revolution

inställdes denna anstalt. E. skref en
mängd operor, 3 symfonier, polonäser

för ork., 2 klavérkvartetter, konserter,

kantater och öfver 100 kyrkliga verk.

Elssler, tvenne systrar, båda framstå-

ende danserskor: 1. Fanny E., f. 23. 6.

1810 i Gumpendorf, Wien, t 27. 11. 1884

i Wien; anställd vid teatrar i Wien
(Kärntnerthorteatern 1817—25), Neapel,

Berlin (1832), London, Paris och Ame-
rika; gifte sig 1834 och lämnade scenen
1851. — 2. T h e r e s e E., f. 1808 i Wien, t
19. 11. 1878 i Meran; ingick morganatiskt

äktenskap med prins Adalbert af Preus-

sen; änka 1873.

Elwart, Antoine Aimable E 1 i e, f. 18.

IL 1808 i Paris, af polsk härkomst, t

därst. 14. 10. 1877; sjöng först i kören i

S:t Eustachekyrkan, blef sedan 1825 elev

af konserv, med Fetis som lärare i kom-
position; 1828 elev af Lesueur; 1831 an-

dra pris och 1834 Rompriset för komposi-

tioner; i Rom komponerade han "Omag-
gio alla memoria di Bellini", hvilken

uppfördes 1835 å Teatro Valle; 1836 blef

han hjälplärare till Reicha vid konserv.;

var sedan länge lärare i harmoni och

drog sig 1871 tillbaka till privatlifvet.

Af hans talrika kompositioner kunna
nämnas: oratorierna "Noé" 1845 och "La
naissance d'Éve" 1846; operan "Les Cata-

lano" (Rouen), körer till Euripides' "Al-

cestis"; skref dessutom flera böcker: "Du-

prez, sa vie artistique", 1838, "Petit ma-
nuel d'harmonie", 1839, "Théorie musi-

cale" 1840, "Traité du contrepoint et de

la fugue", "Etudes élementaires de mu-
sique" 1845, "Histoire des concerts popu-

laires" 1864 m. fl.

Elverhöi, se Elfjungfrun.
Elvers, Peter Christian Egert, f . i

Steinbach, Hamburg, 15. 2. 1803, t i Stock-

holm 9. 10. 1867; violinist; elev af Maurer
i Hannover; ankom 1829 till Sverige och

spelade första gången vid drottning De-

siderias kröning; anställd 1. 9. 1829 som
förste violinist i hofkapellet; erhöll 1830

anbud att bli lärare i en musikskola i

Helsingfors men afsade sig detta förtro-

ende; öfvertog 1842 ledningen af sekund-

violinerna i orkestern, hvilken befatt-

ning hindrade hans uppflyttning till

konsertmästareplatsen, till hvilken han
varit själfskrifven. LMA 1857. E. var

en mycket skicklig violinist. "Hans ton

var skön, hans föredrag, ädelt och flärd-

fritt, tolkande den varmaste känsla och

fann genklang i allas hjärtan; det var

ett uttryck af hans egen älskliga karak-

tär" (Cronh.). — Litt.: Mus. ak:8 handl.

1867 s. 31 f.

Embouchyr (fr.), ansats, munstycke;
läpparnas ställning för frambringandet

af tonen ur något blåsinstrument. Kon-
sten att kunna få fram en fast, klar

och ren ton beror mycket på spelarens

e. Till god e. hör framför allt full be-

härskning af läpparnas muskulatur;

fasthet i läpparna ger god e.



234 Embuchi—Engel

Embuchi, blåshorn från Kongo; be-

står af en urhålkad elefantbeta med an-

blåsöppning på sidan.

Emfas, eftertryck; emfatisk, ut-

trycksfull.

E-moU (fr. mi mineur, eng. e minor),

molltonart med ett kors för f; parallell-

tonart till G-dur.

Emozione, c o n (it.), med hänförelse.

Enbom, Kristina Vilhelmina,
f. 19. 8. 1804, t 14. 2. 1880; elev vid k. tea-

tern i Sthlm 1819; vid kören 1821—24;

anställd vid k. teatern 1824—56 med un-

dantag af åren 1826—30, 1841—50; tjänst-

gjorde vid Mindre teatern 1843 och nå-

gon tid vid Djurströmska truppen; hade,

om rösten blifvit konstnärligt utbildad,

blifvit en sångerska af högre ordning;

bland hennes roller märkas: Armide,

Pamina, Nattens drottning. Donna An-

na, Agatha, Jessonda, Julietta, Tankred,

Isabella.

Encore (fr.), ännu.

En dag skall uppgå för vår
syn, psalm 498; Hseffner 498; motsvarar

nr 404 i koralpsb. af 1697; saknas i ut-

ländska källor och äfven i svenska före

1697.

Enderberg, August Nikolaus, f. 5. 7.

1850 i Hogrän, Gottland; student i Upp-
sala 1872; elev vid konserv, i Stockholm
1882—85; organist och kantor samt diri-

gent för musiksällskapet i Hudiksvall

1886; musiklärare vid h. allm. lärov.

därst. 1887; E. har komponerat mans-
kvartetter och solosånger.

Enequist-Biondini, Eugenia Ma-
tilda, f. 28. 3. 1833 i Visby, t 10. 4. 1898

i London; 1850 elev af Mus. ak. i Stock-

holm, sedan af konserv, i Leipzig och
1856 af Masset och Levasseur i Paris;

debuterade på théätre italienne som
Adalgisa i "Norma" med stor framgång;
sjöng sedan någon tid å denna scen;

konsertsångerska i London och Paris;

besökte Sverige 1862, 1865 och 1879; E.

var en betydande koloratursångerska
med en ovanligt hög, kraftig och böjlig

sopran.

Energico (it), energiskt, beslutsamt.

Enfasi (it.), eftertryckligt.

En fjärdedels timmas tystnad,
komedi med sång i 1 akt af Guillet (Une
quart-d'heure de silence), öfversättning
troligen af C. G. Nordforss, musiken af

J. B. Struwe; uppförd första gången å
Arsenalsteatern 1810; s. å. äfven å kgl.

teatern; gafs ännu 1826; upplefde till-

sammans 21 representationer.

En folkfest i Dalarne, divertis-

sement af sång och dans i 1 akt, ord af

S. G. Sehyberg, musik dels komponerad
dels arrangerad af J. ForoQi, dans af A.

Selinder, uppfördes liöl: 7 gånger.

En fridens ängel ropar: ko m!,

psalm 483; Hajffner 483; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 2653: O Gott Väter, ich

glaub au dich) af 1620; i Sverige ^j före

Hseffner.

1. Engel, Karl, f. 6. 7. 1818 i Thiede-

wiese, Hannover, t 17. 11. 1882 i London;

elev af Lobe o. Humncl i Weimar; efter

kortare vistelse i Hamburg, Warschau
och Berlin flyttade han 1846 öfver till

England, först till Manchester och sedan

(1850) till London. E. har gjort ingående

musikhistoriska studier, och flera af

hans verk äro ännu oundgängliga käll-

skrifter. De flesta tillhöra instrumental-

musiken och de asiatiska kulturfolkens

musik. Pä det fö"rra området skref han
bl. a.: "A descriptive catalogue of the

musical instruments in the South Ken-
sington museum" 1874; "Researches into

the eai-ly history of the violin family"

1883. De asiatiska kulturfolkens musik
behandlas i: "The music of the most an-

cient nations" 1864; 2. uppl. 1870; 3. uppl.

1909. Denna bok är hans hufvudverk och

ännu ej ersatt med någon bättre. På
folkmusikens område är E. ej lika fram-
stående, ehuru hans böcker ännu kunna
läsas med fördel. Hit höra bl. a.: "An
introduction to the study of national

music" 1866; "The national music" 1879,

"Musical myths and facts" 1876, 2 bd. E.

gaf Fetis många uppgifter och stod äf-

ven i god förbindelse med andra for-

skare. Rörande den svenska folkmusi-

ken erhöll han goda meddelanden af Söd-

ling.

2. Gustaf Eduard E., f. 29. 10. 1823

i Königsberg, f 19. 7. 1895 i Berlin; stu-

derade vid univ. i Berlin under Marx
och ägnade sig sedan åt musiken, sär-

skildt estetiken och sången; 1862 sång-

lärare vid Kullaks akademi, 1874 vid

högskolan f. musik med titeln professor.

Af hans talrika skrifter må nämnas:
"Uber das Erhabene und Schöne in der
Musik" 1872, "Die Konsonanten der deut-

i
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schen Sprache" 1874, "Das mathematische

Harmonium" 1881, "Ästhetik d. Ton-

kunst" 1884, "Der Begriff d. Form", "Die

Biihnenfestspiele von Bayreuth" 1876

m. fl.

Engelbrekt och hans dalkar-
lar, historiskt skådespel i 5 akter, med
kupletter, körer, melodram o. marscher,

af A. Blanche, musik dels komponerad
dels arrangerad af J. N. Ahlström; upp-

förd å kgl. teatern f. ggn 20. 4. 1846, se-

dan 45 gånger intill 1863; å teatern i Gö-

teborg f. ggn 25. 3. 1867.

Engelska folksången, se God save
t h e k i n g.

[Den] Engelske advokaten eller

Lagens bokstafliga uttydning, ko-

medi med sång i 2 akter, öfversättning;

musik af J. B. Struwe; uppförd å Arse-

nalsteatern 1805—1808, inalles 5 gånger.

Engelskt horn (Cor anglais fr., Corno
inglese it.), en mera djupgående oboe;

omfånget är f—g" eller e—a"; motsvarar

den gamla oboe di caccia; se vidare

Oboe. — En tungstämma i orgeln; van-

ligen 8', eljest 16', mera sällan 4'.

Enger, G u 1 d b r a n d, f. 18. 5. 1822 pä
gården Enger, Ringerike, Norge, t 20. 12.

1886 i Köpenhamn; instrumentmakare;

kom vid 20 års ålder till Kristiauia och

blef anställd i teaterorkeslern som tu-

bablåsare; utbildade sig till violinist och

äfven till instrumentmakare; arbetade

3852 hos instrumentmakare Jacobsen i

Köpenhamn; studerade sedan i Paris och

Tyskland; öfvertog Jacobsens affär 1855

genom äktenskap med änkan; blef be-

römd för sina ypperliga stråkinstrument

och reparationer af gamla. Sonen H a g-

b e r t E. öfvertog affären efter faderns

död och vann likaledes anseende genom
solidt arbete.

Engfiihrung (t.), i fuga: temats sam-
mandragande, så att de skilda stämmor-
na inträda i förtid.

Englund, P. E. E., f. 23. 9. 1863 i Öster-

sund; aflade efter privata musikstudier

organistexamen vid k. konserv. 1887;

kyrkosångare- och musiklärare-ex. 1889

(Bergs jeton); priv. musiklärare i Öster-

sund 1890—96 och 1897 förordnad till mu-
siklärare vid h. allm. lärov. i Luleå;

1899 organist och kantor därst.; 1904 rät-

tighet att förrätta org.- och kyrkosång.-

ex.; 1910 äfven sånglärare vid semina-

riet; sedan 1899 dirigent för sällskapet

"S. F."; varit dir. för Luleå musiksäll-

skaps bl. kör och ork. i 6 år; dir. för

Luleå allm. manskör sedan 1909; anfö-

rare för Norrlands sångarförbund sedan

1899, förste förbundsdirigent för Norr-

bottens sångarförbund sedan 1909; har
från trycket utgifvit en del mindre
pianostycken, manskvartetter samt 45

korta orgelpreludier med koralmotiv;

dessutom flera orkesterverk i manu-
skript.

En GiTd med faders hjärte-
lag, psalm 390; Hseffner 390; motsvarar
nr 87 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 8130: Hilf, Herre Gott,

zu dieser Zeit) af 1553; kan påvisas i

Sverige på 1630-talet (Kalmar).

En gång dö, och sedan, psalm

499; Haeffner hänvisar till mel. 77.

Enharmoniska toner, identiska toner;

på vissa instrument i tonhöjd samman-
fallande toner af olika namn; t. ex. ciss

och dess, giss och ass, e och fess. En-

dast instrument med fastställda toner

som klaviaturinstrument äga sådana
sammanfallande toner; däremot tagas

å stråkinstrument (och delvis äfven å

blåsinstrument) tonerna något olika. De
enharmoniska tonerna spela en viss roll

vid notskrifningen, så att skalrenhet

eller samhörighet mellan skalorna bibe-

hålles. En e. förväxling anlitas ibland

vid skrifningen för att underlätta läsan-

det (t. ex. användande af kors i st. f. b

för undvikande af för många förtecken

och dubbelförtecken).

En jungfru födde ett barn i

dag, psalm 60; HaBffner 60; motsvarar

ur 127 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till medeltida latinsk andlig folkvisa

(Dies est Isetitiae, Zahn 7869: Als Jesus

geboren war); kan i Sverige påvisas

1582 (Pise Cantiones). Se vidare T. Nor-

lind. Latinska skolsånger s. 101 f.

En jämmerlig och usel ting,
psalm 391; Ha;ffner 391; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 1788: Gott hat das

Evangelium) af 1549; finnes enligt Hseff-

ner "i svenska koralböcker sedan 1590";

saknas dock i koralpsb. af 1697 och har

ej heller kimnat igenfinnas i andra sven-

ska källor.

Enkel kontrapunkt, i harmoniläran

den del, som afhandlar ackordens an-

vändning såsom beståndsdelar af ett ton-

stycke; läran att till en gifven melodi
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(cantus firmus) sätta en el. flera stäm-

mor; se kontrapunkt.
Enleveringen ur seraljen eller

Constance och Belmont, Belmonte

und Constanze öder die Entfiihrung aus

dem Serail, komedi med sång i 3 akter;

text af C. F. Bretzner, musik af Mo-

zart (Wien 16. 7. 1782); svensk öfversätt-

uing af M. Alten; f. ggn kgl. t. Sthlm

d. 21. 9. 1814; hade intill 1846, då den

nedlades, uppnått 19 representationer;

återupptogs 1866 och sedan 1899; i Göte-

borg f. ggn 7. 3. 1863. K. t. Kphn f. ggn

1. 4. 1813.

Enna, August, f. 13. 5. 1860 i Nak-

skov, Danmark; son af en skomakare

(dennes fader var italienare); 1870 flyt-

tade familjen till Köpenhamn; E. fick

försöka dels med handel dels med handt-

verk och erhöll först vid 17—18 års ål-

der, efter att på egen hand ha spelat

piano, ett par års undervisning i violin;

han hade nu sitt uppehälle som orke-

sterspelare och var bl. a. ett hälft års

tid i Björneborg i Finland. E. är till

stor del autodidakt; endast ett hälft år

åtnjöt han Schjörrings vägledning i

violin och Rasmussens i musikteori;

1880 uppfördes hans första större kom-
position , operetten: "En landsbyhisto-

rie", hvilken sedan spelades å flera

landsortsscener; 1882 följde operetten

"Areta". Sedan han 1880 återkommit till

Köpenhamn från Finland, förtjänte han
sitt uppehälle genom att spela (impro-

visera) dansmusik vid små folkbaler och
genom att ge pianolektioner; äfven spe-

lade han violin i smärre teaterorkest-

rar; 1883 erhöll han plats som ledare

för ett litet provinssällskap och skref

för detta tillfällighetsmusik samt flera

ouverturer; 1884 skref han operan "Ag-
leia", och 1886 uppfördes i Tivolis kon-
sertsal en liten orkestersuit; genom Ga-
des hjälp erhöll han det Anckerske Le-
gat 1888/89 och studerade nu i Tysk-
land; återkommen inlämnade han ope-

ran "Heksen" till k. teatern, som antog
verket; den 24. 1. 1892 uppfördes den för

första gången under stormande bifall,

och nu var hans lycka gjord. Verket
utfördes snart å utländska scener (Prag
och Magdeburg s. å.; Berlin 1893; Wei-
mar och Stockholm 1894). E. var 1890—
81 musikdirigent vid Dagmarteatern i

Köpenhamn men har sedan hufvudsakli-

gen lefvat som privatman för sina kom-

positioner. Af de sedan följande operor-

na må nämnas: Kleopatra 1893 (Breslau

1898), Aucassin og Nicolete 1895 (Prag,

Hamburg 1897), Pigen med Svovlstikker-

ne 1897, Lamia 1899, Prinsessen paa Aer-

ten 1900 (Aarhus), Ung Elskov 1902 (om-

arbetn. af Lamia), Nattergalen (Kphn
1912); dessutom sångspelen: "Yduns Aeb-

ler og Bellman", musik till "Halfred

Vanraadeskjald"; baletterna: Hyrdinden
og Skorstensfejeren 1901, Sancta Caecilies

Guldsko 1904; slutligen körverket: Hi-

storien om en Moder 1904, Märchen,
Symfonische Bilder; H. C. Andersen;

Eine Festouverture (1905); en violinkon-

sert i D-dur, pianostycken, sånger och 2

symfonier. Alla E:s operor ha ej gått

med lika framgång; näst "Heksen" ha
de två närmast därefter följande väckt

den största uppmärksamheten. E. är

egentligen eklektiker utan någon sär-

skildt framträdande stilart; den sceni-

ska effekten är väl träffad och instru-

mentationen praktfull. Han är alltid

frisk och saknar allt grubbleri. Formens
elegans är ofta bedårande.

Enniger, J o h n, f . 3. 1. 1844 i Annelöf,

Skåne, t i Höör 14. IL 1908; violinist. E.

var son af en allmogespelman och fick

redan vid 8 års ålder biträda sin fader

på violin; elev af k. konserv, i Stock-

holm 1868—74; förste konsertmästare vid

M. teatern 1870—72; kantor i Höör och
Munkarp af Lunds stift sedan 1883; kon-

serterade ofta på 1880-talet, bl. a. tills,

med W. Heintze; under senare åren gaf
han i Skåne synnerligen populära mu-
sikaftnar hufvudsakligen med folkmu-
sik; testamenterade sitt dyrbara musik-
bibliotek till Malmö konserv, o. en pen-

ningsumma åt Höörs socken för grun-
dandet af ett musiksällskap därst.; ut-

gaf folkmusik i en del musiktidskrifter.

Ensemble (fr.), inom instrumentalmu-
siken i regel kammarmusik för flera in-

strument med eller utan piano; inom
operan solosång af tre eller flera på en
gång med eller utan kör och orkester; e.

är särskildt vanlig i finalen.

En stjärna gick på himlen
fram, psalm 67; Haeffner 67; motsvarar
nr 145 i koralpsb. af 1697; kan följas

tillbaka till en medeltida latinsk andlig
folkvisa (Puer natus in Bethlehem, Zahn
192 b: Ein Kind geborn zu Bethlehem);

I
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kan påvisas i Sverige 1582 (Pae Cantio-

nes); se vidare T. Norlind, Lat. skol-

sånger s. 109 f.

En syndig man, som låg i syn-
densdvala, psalm 167; Haiffner 167;

motsvarar nr 251 i koralpsb. af 1697;

saknas i utländska källor och äfven i

svenska före 1697.

Entrada, inträda, entrée (fr.), in-

ledning, förspel; en gammal dans af

lugn karaktär från tiden omkring år

1600.

Entr'akt (fr.), mellanakt, mellanakts-

mnsik.

Entusiasm, hänförelse; entusiast,
svärmare.

Envallsson, Carl Magnus, f. 24. 10.

1756 i Vaxholm, t 14. 7. 1806 i Sthlm; för-

fattare af en mängd operatexter; hans
bästa verk är "Kronofogdarne" (s. d.)

1787, där han på ett synnerligen lyckligt

sätt kombinerade svensk folkvisa och
folksång med handlingen; E. utgaf vårt

äldsta musiklexikon: "Svenskt musika-
liskt lexikon, efter grekiska, latinska,

italienska och franska språken", Sthlm
1802 (tryckt hos C. F. Marquard, på eget

förlag). Boken är närmast, hvad vi

skulle vilja kalla, ett musikaliskt real-

lexikon och innehåller ej några biogra-

fiska uppgifter om musiker; detta hin-

drar dock ej, att boken ännu har ett

stort värde, särskildt rörande dansernas
förekomst i Sverige vid början af 1800-

talet. Boken visar synnerligen akt-

ningsvärda musikaliska kunskaper. E.

var LMA sedan 1786.

Eolin (e o 1 o d i k o n). 1. Tangentin-
strument; tonen alstras af metalltungor,

som bringas att ljuda genom en bälg
(reglerad af hand el. fot). Instrumentet
uppfanns c. 1800 men uppgick snart i

fysharmonikan (s. d.). — 2. En 8

fots orgelstämma af mjuk ton; den sva-

gaste i gruppen stråkstämmor; före-

kommer stundom äfven som tungstäm-
ma och liknar i så fall vanligen fyshar-
monikan.
Eolisk tonart, kyrkotonart med half-

ton mellan andra och tredje, femte och
sjätte tonsteget; grundskala på a; när-

stående a-moll, med hvilken den ofta

förväxlas; se vidare kyrkotonart.
Eolodikon, se Eolin.
Eolsharpa, öfver en fyrkantig reso-

nanslåda spända strängar, hvilka brin-

gas att ljuda genom luften. Strängarna
kunna stämmas i enklang eller i ackord
(det förra vanligast).

Eolskloekor, närstående eolsharpan:

kloekor af glas med en befjädrad kläpp,

som sättes i rörelse af luftdraget; se äf-

ven anemokord.
Epicedion (gr.), sorgesång till en af-

lidens lof.

Epigon (gr.), efterkommande, osjulf-

ständig efterbildare.

Epilog (gr.), slutord; tillagd scen i ett

skådespel.

Epinette de Vosges, ett hackbrädet när-

stående instrument; beskrifves närmare
i A. Hammerieh, Musikhist. museum,
1909 s. 49 f.

Epinikon (gr.), segersång.

Episod, mellansats, mellanhandling.
Epistrof (gr.), återkommande strof el-

ler vändning i ett stycke.

Epithalamiam (gr.), bröllopskväde.

Epod, eftersång, slutkör; omkväde.
Epstein, J u 1 i u s, f. 7. 8. 1832 i Agram;

elev af A. Halm; framstående pianolä-

rare i Wien; 1867—1901 lärare vid kon-

serv.; har vunnit mycket beröm som
pianist.

Equabilmente (it.), på samma sätt.

Érard, S é b a s t i e n, f . 5. 4. 1752 i

Strassburg, t 5. 8. 1831 i Passy; instru-

mentfabrikör; efter att ha fått sin för-

sta utbildning som arbetare i en klavér-

fabrik konstruerade han 1777 det första

pianofortet i Frankrike; tills. m. sin

broder Jean Baptiste grundade han
sedan en pianofabrik i Paris, hvilken

snart erhöll världsrykte; 1786 inrätta-

des en filial i London; 1811 gjorde han
harpan till ett högeligen populärt in-

strument genom att förbättra pedalen

(dubbelpedalharpa); 1823 följde uppfin-

ningen af dubbelmekaniken (utlösnin-

gen) å pianot; E. konstruerade äfven en
mängd instrument, t. ex. en kombina-
tion af piano och orgel. — Firman öf-

vergiek sedan till brorsonen Pierre
E. (1796—1855) och därpå till en släk-

ting Pierre Schäffer (t 1878).

Erben, Balthasar, 1658—«6 kapell-

mästare vid Mariakyrkan i Danzig; om-
talas 1637 som Chr. Bernhards lärare i

Danzig och namnes dessutom 1657 som
organist vid stadskyrkan i Weimar. De
flesta af hans kompositioner befinna sig

i handskrift på Upps. bibi. (vok.-mns.
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caps. 20: 1—12; instr.-mus. caps. 3: 4; se

äfven afd. vok.-mus. i tab.). — En mu-

siker "Georgius E. basista" (bassån-

gare) omtalas i hofräkenskaperna som

instrumentist i Stockholms hofkapell

1640—44 (lön 400 dir s.)-

Eremiten eller Fadershjär-
tat, Der Eremit auf Formentera, skåde-

spel med sång i 3 akter af Kotzebue,

fritt öfvcrsatt af G. Eurén; ett osedvan-

ligt stort antal musiker (alla svenska)

deltogo vid komponerandet af sången: C.

F. Miiller, E. Du Puy, C. Stenborg, P. Fri-

gel, C. E. Gleisman, J. Wikmanson, O.

Åhlström och G. J. Vogler; stycket upp-

fördes först å Munkbroteatern 1798—99,

sedan å Djurgårdsteatern 1807—1830, in-

alles 47 gånger.

Erh-hsien, ett kinesiskt stränginstru-

ment, närstående indernas ravanistron,

med två strängar; beskrifves närmare

och afbildas i A. Hammerieh, Musik-

hist. museum 1909, s. 127,

Erik XIV. Då denne svenske konung

förut fått stå i svenskt musiklexikon som

"kompositör" (Höijer) må här påpekas,

att vi ej äga andra bevis härför, än att

han varit varmt musikintresserad. De
hos Ahlquist påpekade och af B. V. Hall-

berg öfversatta musikauteekningarna

kunna ej afse någon komponerad melodi

utan endast en flerstämmig komposition

i afskrift. I öfrigt kan hänvisas till T.

Norlind, Sv. musikhist. s. 56—58.

Erik den fjortonde, sorgespel i

5 akter, med körer, melodramer och mar-

scher, text af J. Börjesson, musik af J.

F. Berwald; uppfördes å kgl. teatern 29

gånger åren 1846—1859; i Göteborg f. ggn
5. 8. 1867.

1. Eriksson, Johan Peter, f. i Öster-

götland 1805, t i Stockholm i kolera

sept. 1853; elev vid Mus. ak:s lärov. 1826

—28; flera år (intill sin död) organist

i Ladugårdslandskyrkan i Sthlm; lära-

re i orgelspelning vid Mus. ak. 1849—53.

LMA 1849 (Ass. 1845). "Utan att vara
solist, hvarken på piano eller orgel, var

han en grundlig och skicklig lärare på
dessa instrumcnter och en utmärkt teo-

retiker. Hans kompositioner, som icke

voro utan värde, inskränkte sig till min-
dre sånger och orgelpreludier, hvilka

likväl aldrig utgåfvos från trycket"

(Grönhamn, K. Mus. ak. s. 75).

2. Erik Henrik E., f. 2. 9. 1856 i

Mölnbacka, Värmland; orgelbyggare;

kallades 1875 till farbrodern E. G. Eriks-

son, hvilken 1874 ingått i orgelbyggar-

firman Molander & Eriksson, Göteborg;

E. arbetade här i 22 år; han uppfann

under denna tid en unisonkoppel mellan

l:sta och 2:dra manualernas tangenter,

verkande så, att 2:dra manualens ab-

strakter vid ankoppling bli af l:8ta

manualens tangenter själfständigt an-

dragna; E. ingick 1898 kompanjonskap

med K. Thorsell; firman "Thorsell &
Erikson" ägde bestånd 1898—1904 i Göte-

borg; E. fortsatte sedan själf och slog

sig 1906 ned i Gäfle, där han utförde en

mängd verk hufvudsakligen i Uppsala

stift. Om Ers verk se vidare: N. P. Nor-

lind, Orgelns allm. hist. s. 150—153.

Erk, Ludvig Christian, f. 6. 1. 1807

i Wetzlar, t 25. U. 1883 i Berlin; 1826—

35 musiklärare vid seminariet i Mors;

därefter i Berlin; 1836 dirigent för den li-

turgiska körsången i domkyrkan; 1836

—

38 musiklärare hos prins Friedrich Karl;

grundade 1843 en manskvartettförening

och 1852 en blandad körförening; erhöll

1857 titeln kungl. musikdirektör; 1876

professor. E:s främsta verk är samlan-

det af tyska folkmelodier dels efter fol-

kets muntliga traditioner dels efter

gamla tryck- och handskrifter. Hans
handskrifna samlingar köptes af preus-

siska staten och befinna sig nu i k. bibL

i Berlin, där de utgöra den största sam-

lingen tysk folkmusik, som Tyskland

äger. Under hans lifstid utkommo flera

folkvissamlingar, af hvilka den mest

bekanta är "Deutscher Liederhort" 1856;

en ny upplaga, med tillhjälp af det

handskrifna materialet betydligt utvid-

gad, utgaf Böhme 1893—94 i tre band.

E. var dessutom lifligt intresserad för

manskvartetter och utgaf här flera sam-

lingar, bl. a.: "Volkslieder, alte u. neue,

fiir Männerstimmen" 1845 f., "Mehrstim-

mige Gesänge f. Männerstimmen" 1833

ff., "Volksklänge" 1851, 60, "Deutscher

Liederschatz", 1859—72; slutligen arbe-

tade han äfven för förbättrandet af ko-

ralsången genom skrifter sådana som:

"Vierstimmige Choralgesänge" 1845,Vier-

stimmiges Choralbuch" 1863, "Choräle

f. Männerstimmen" m. fl. Af allmänna
sångsamlingar må ytterligare nämnas:
"Liederkranz", "Singvögelein", "Deut-

scher Liedergarten", "Musikalischer Ju-
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grendfreund", "Frische Lieder", "Turner-

liederbuch" m. fl.

Erkel, Franz, f. 7. 11. 1810 i Békés,

Gyula, Ungern, f 15. 6. 1893 i Pest; 1838

kapellmästare vid nationalteatern i

Pest; E. är känd som ungersk national-

komponist och har genom att upptaga
ungerska folkmelodier i sin musik ska-

pat en ungersk folklig musikstil; han
har användt denna stil hufvudsakligen i

operor, af hvilka i synnerhet följande

blifvit bekanta: "Hunyady Laszlö" 1844,

"Bank Bån" 1861, "Dosa György" 1866,

"Brankovics" 1874, "Istvan Kiraly"; E.

var fr. o. m. 1868 chef för alla ungerska
manskvartetter. — K. Abränyi skref

1897 hans biografi.

Erlebach, Philipp Heinrich, f.

25. 7. 1657 i Essen, t 17. 4. 1714 i Eudol-

stadt; studerade i Paris den franska

operastilen (Lully) och blef 1683 hofka-

pellmästare i Rudolstadt. Af hans verk
äger Upps. bibi. "VI Ouverturen nach
franz. Art" 1693 och "Sonata secunda"
1694. E:s stil är den franska men med
en djupare och ädlare melodik än de

andra franska epigonerna.

Erlkönig, berömd dikt af Goethe,

till hvilken en mängd kompositörer satt

musik; den mest kända tonsättningen är

Schuberts, komponerad 1816 i hans 19: de

år; af andra var Reichardts (1794) förut

särskildt populär. En samling äldre E.-

kompositioner har utgifvits af M. Fried-

1änder.

E r n a ni, opera i 4 akter, texten (ef-

ter V. Hugos Hernani) af Piave, musik
af Verdi (Venedig 1844); svensk öfver-

sättning af G. L. Silfverstolpe; uppförd
första gången å k. t. i Stockholm 25. 5.

1853; i Göteborg f. ggn 2. 10. 1864.

1. Ernst, Franz Anton, f, 1745 i

Georgenthal, Böhmen, t 1805 som hof-

konsertmästare i Gotha; berömd violin-

virtuos; af hans kompositioner märkes
en violinkonsert i Ess-dur; skref dess-

utom "Uber den Bau der Geige" 1805.

2. Heinrich Wilhelm E., f. 1814 i

Briinn, t 8. 10. 1865 i Nizza; den mest
kände violinvirtuosen med namnet E.

;

elev af Bohm och Mayseder i Wien; fö-

retog en mängd konsertresor, som 1847

förde honom till Stockholm, där han
s. å. blef led. af Mus. ak.; bodde före-

trädesvis i Paris; af hans kompositioner
kunna nämnas: Konsert i Fiss-moll,

Othellofantasi, Elégie, Carnaval de Ve-

nise m. fl.

Ernst, hertig af Sachsen-Koburg-
Gotha, f. 21. 6. 1818 i Koburg, t 22. 8.

1893 å slottet Reinhardsbrunn; kompone-
rade en hel del operor, af hvilka "Santa

Chiara" (1853) blef mest bekant; skref

dessutom sånger, kantater, hymner
m. m. Hans bok "Aus meinem Leben",
1887—89, är äfven af musikhistoriskt

värde.

Eroica, heroisk, hjältemodigt, i storar-

tad stil. — "Symphonia e." Beetho-

vens tredje symfoni i Ess-dur. Titeln å

första trycket: "Sinfonia eroica compo-
sta per festeggiare il sovvenire di un
grand' uomo dedicata a sua Altezza Se-

renissima il Principe di Lobkowitz da
Luigi van Beethoven. Op. 55. No. III.

Partizione, Bonna Colonia presso N.

Simrock." Titelns ursprungliga lydelse

var: "Bonaparte. Louis van Beetho-

ven." Idéen till en symfoni åt Frankrikes

store härförare synes ha uppstått 1798,

då Bernadotte (sedermera Karl XIV Jo-

han) besökte Beethoven och uppmanade
honom att skrifva en symfoni till hjäl-

tens ära; först 1801 begynte dock de mu-
sikaliska tankarna att nedskrifvas, och

3. 5. 1804 var verket färdigt. Under ti-

den hade Bonaparte låtit utropa sig till

kejsare, och Beethoven sönderref då ti-

telbladet och skref i stället ofvannämn-
da titel. Symfonien uppfördes första

ggn 7. 4. 1805 å Theater an der Wien.

Erotica (gr.), kärlekssånger.

Esaias såg den Allraheligste,
psalm 9; Haeffner 9; motsvarar nr 118

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 8534: Jesaja dem Prophe-

ten das geschah) af 1526; kan påvisas i

Sverige i 1616 års psalmbok och i Dan-

mark 1569 (Thomissön).

Esaltato (it.), upprörd.

Esaltazione (it), upprördhet.

Eschenburg, Johann Joachim, f.

7. 12. 1743 i Hamburg, t 29. 2. 1820 i

Braunschweig som hofråd och professor

vid Carolinum; känd som öfversättare

af engelska musikskrifter: Webbes bok

om poesi och musik, Burneys afhand-

ling om de gamlas musik, Händelfester

m. m.; af egna skrifter märkes: "Ent-

wurf einer Theorie u. Literatur d. schö-

nen Redekiinste" 1783; 5. uppl. 1836.
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Escudler, tvenne bröder: Marie (f.

29. 6. 1819, t 17. 4. 1880) och L t o n (f. 17.

9. 1821, t 22. 6. 1881) födda i Aude; kom-

mo tidigt till Paris, där de utvecklade

en storartad journalistisk verksamhet;

1838 grundade de musiktidningen "La

France musicale"; tillsammans utgåfvo

de dessutom böckerna: "Dictionnaire de

musique" 1844 (5:te uppl. 1872), "Études

biographiques sur les chanteurs con-

temporains" 1840, "Rossini, sa vie et ses

oeuvres" 1854. L. E. utgaf dessutom 1863

ensam: "Mes souvenirs" (2:dra uppl.

1868).

Esecuzione (it.), utförande.

Esercizio (it.), öfningsstycke.

Eslava, Don Miguel Hilarion,
f. 21. 10. 1807 i Burleda, Navarra, t 23.

7. 1878 i Madrid; 1832 kapellmästare vid

Metropol itankyrkan i Sevilla; 1844 drott-

ning Isabellas hofkapellmästare; direk-

tör och professor i harmoni vid konserv.

i Madrid; komponerade flera kyrkliga

verk, 3 operor och en mycket anlitad

lärobok i allmän musiklära: "Metodo
de solfeo" 1846 samt en kompositions-

lära: "Escuela de armonia y composi-

cion", 2 uppl. 1861; utgaf "Museo orgå-

nico espauol" och "Lira sacro-hispana"

m. m.

Espace (fr.), mellanrum mellan notsy-

stemets fem linjer.

Espagne, Frans, f. 21. 4. 1828 i Miin-

ster, t 24. 5. 1878 i Berlin; elev af Dehn
i Berlin; bibliotekarie för musikafdel-
ningen i k. bibi. i Berlin efter Dehn;
deltog i de stora upplagorna af Beetho-

vens och Palestrinas verk (Breitk. &
Härtels förlag); komponerade bl. a. 3

symfonier; var en synnerligen nitisk

musikbibliotekarie.

Espirando (it.), bortdöende.

Espr.= espressivo.

Espressione, c o n, med uttryck.

Espressivo (it.), uttrycksfullt.

Esser, Heinrich, f. 15. 7. 1818 i

Mannheim, f 3. 6. 1872 i Salzburg; 1838

konsertmästare i Mannheim, sedan tea-

terkapellm. därst.; en tid ledare för en
Liedertafel i Mainz; 1847 kapellm. vid

Kärntnerthorteatern i Wien, 1857—69
kapellm. vid hofoperan; E. ägnade sig

med ifver åt manskvartettsången och
skref flera tacksamma kvartetter, hvil-

ka blefvo tämligen populära; skref äf-

ven operor och kammarmusikverk, hvil-

ka dock lättare råkade i glömska.

Essipoff, Annette, f. 1. 2. 1851 i Pe-

tersburg; berömd pianist; elev af Wielo-

poJski och Leschetizski; 1880—92 gift

med sistnämnde lärare; uppträdde å

konserter först i Ryssland, sedan i Lon-

don (1874), Paris (1875), Amerika (1876),

Sverige (1881 och 1892); E:s spel är li-

delsefullt och passioneradt men ofta nå-

got ytligt och torrt.

Esterhazy, furstlig familj från Un-
gern, hvilken på mångahanda sätt gjort

sig förtjänt inom musikhistorien; en

furste Paul E. (Estoras de Galanta)

(1635—1713) har skrifvit en hel del and-

liga sånger (se Eitners Quellenlex.). Hos
fursten Miklos Jözsef E. (1714—

1790) var Haydn kapellmästare.

Estetiken som musikalisk vetenskap
söker förklara dels musikens väsen, dels

dess verkningar på människan samt
slutligen musiken som skön konst oeh

dess förhållande till andra konster; äf-

ven vill e. analysera den konstnärliga

fantasien och produktionen.

Som vetenskap är den musikaliska e.

hvarken yngre eller äldre än den all-

männa e. De första studierna finna vi

i antiken och under medeltiden (se bå-

da böckerna af H. Abert [s. d.]). Den
verkliga mus. e. begynner med Kants
"Kritik d. Urtheilskraft" 1790 (Euler o.

Rousseau föregångare). Kant söker skil-

ja mellan musikens yttre sinnliga sida

och dess inre andliga. Då emellertid

musiken ej kan uttrycka fasta, klara

tankar i samma mått som de öfriga

konsterna, förklarade han musiken som
en "känslornas sköna lek". Efter Kant
begynte mus.-e. snart att dela sig i

tvenne grenar, en idealistisk och en for-

malistisk. Den idealistiska betonade

musikens innehåll, den formalistiska

dess form. Den förste, som helt sökte

förklara musikens väsen enligt en en-

hetlig konkret idealistisk princip, var
den danske naturvetenskapsmannen H.

K. Örsted. Hegel följde efter i samma
riktning. För Hegel var musiken i för-

sta hand en känslans konst, men ej de

yttre reala känslornas utan de inre ide-

alas. Musiken var ej föremål för några
bestämda känslor utan återgaf känslor-

na i allmänhet. Musikens innehåll låg

i subjektiv innerlighet. Ehuru Hegel

I
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icke var musikaliskt bildad, gaf han
•dock en synnerligen träffande karaktä-

aristik af vokalmusikens väsen; däremot
lörstod han ej i lika hög grad instru-

aaaentalmusiken. Schopenhauer utveck-

lade de idealistiska idéerna vidare i He-

gels anda. Musiken var viljans ome-

delbara afbild och som konst höjd öfver

.alla andra. Schopenhauers beundran
för musiken var obegränsad, och ingen

konst kunde så som den direkt tala till

oss. Den formalistiska riktningen hade
före 1850 endast en representant: Her-

"bart. Han såg musiken endast från ma-
tematisk-abslrakt synpunkt och sökte

Irånkänna den allt innehåll.

Efter 1850 begynte äfveu musiker
och musikfilosofer syssla med musik-e.

Denna riktning inleddes med E. Hans-
licks "Vom musikalisch Schönen" (f.

aippl. 1854). Hanslick trädde i Herbarts
fotspår och sökte vidare utveckla hans
formalistiska uppfattning. Han gjorde

•detta med rigorös stränghet. Musiken
kunde ej framställa känslor, musiken
var ej en känslornas konst, musiken
saknade hvarje känsloinnehåll eller

hvarje som helst andligt moment. Hans-
lick dref i så måtto formalismens ensi-

digheter till sin höjd. För att åtmin-

stone i någon mån ge en eftergift åt

innehållet, antog han en musiken inne-

Ijoende symbolisk betydelse. Hanslick

fick en ifrig anhängare i Hostinsky,

livilken sökte bringa läran om det mu-
sikaliskt sköna i samband med Wagners
-allkonstverk. Hanslicks vidare efter-

följare blefvo Lazarus och Zimmermann.
Med dem nådde riktningen också sin

spets. Enligt Zimmermann voro de mu-
sikaliska formerna ingenting annat än
abstrakta, osinnliga kategorier, som icke

kunde åskådas utan endast tänkas. In-

nehållsestetiken fick sin vidare utbild-

ning genom män sådana som Vischer,

Köstlin, Zeising, Carriere, Lotze, Kirch-

mann, Schasler och Ed. v. Hartmann.
Hanslicks skönhetslära erhöll sin skar-

paste kritik genom Stade. En eklektisk

riktning anslog G. Engel, som framför
allt sökte innerligare sammanbinda de

högsta filosofiska idéerna med de tek-

niskt-musikaliska lagarna. Akustiken
ställdes genom honom i samband med e.

Helmholtz och Wundt följde efter på
^amrna väg, ehuru den senare mera be-

tonade psykologiens betydelse. En na-

turalistisk riktning inslog H. Riemann
och Hausegger.
E. har i våra dagar allt mera öfver-

gått i psykologi. De främsta represen-

tanterna här äro Stumpf och Lipps. Äf-
ven förklaringen öfver musikens ur-

sprung står i nära samband med e. De
ledande männen här ha varit Biicher,

Grosse, Wallaschek och Y. Hirn. — Litt.:

P. Moos, Möderne Musikästhetik, 1902; T.

Norlind, Diktkonstens, dansens och mu-
sikens ursprung. Stud. i sv. folklore I,

1911; T. Norlind, Modern musikestetik,

Sydsv. Dagbl. 29. 6. 1902. Se vidare de

ofvan uppräknade namnen och de böc-

ker, som i samband med dem finnas an-

förda.

Esther, Händels första oratorium
till ord af S. Humphreys, skrifvet för

fursten af Chandos; uppf. f. f. ggn 29. 8.

1720 i Cannos, England.
Estinguendo, e s t i n t o (it.), slock-

nande.

Estrella de Soria, stor roman-
tisk opera i 4 akter, text af Prechtler

(på tyska), svensk öfversättning af E.

Wallmark, musik af Franz Berwald;
uppf. f. f. ggn å k. t. i Sthlm 9. 4. 1862;

upplefde intill 28. 4. s. å. 5 representa-

tioner. En del af operan gafs sedan vid

nya teaterhusets invigning 19. 9. 1898;

det fullständiga uppförandet ägde först

rum 15. 11. 1899. — Om E. se W. Bauck,
Musik o. theater, 1868 s. 181; Sv. Musik-
tidn. 1. 12. 1883 (A. Lindgren).

E-sträng, på violinen högsta strängen

("kvinten"); på kontrabasen djupaste

strängen.

Étendue (fr.), omfång.
Étouffé (fr.), kort cinelli-slag.

Ett minnesblad, skådespel i 5

akter af J. Jolin, musik af A. Randel;

uppförd å kgl. teatern i Sthlm 9 gånger
år 1855.

Ettstrnkna oktaven, tredje oktaven i

tonsystemet (kontraoktaven oräknad);

betecknas i regel med ett streck öfver

eller en siffra vid sidan (c, c').

Ett äfventyr i norska fjäl-
len, Fjeldeventyret, sångspel i 4 tablå-

er, text af Bjerregaard, musik af Thra-

ne; svensk öfversättning af taltexten af

K. Almlöf, sångtexten af E. Wallmark;
uppförd 7 gånger å kgl. teatern Stock-

holm 1861.

16
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Etyd (étude fr.), musikstycke, afsedt

att utbilda färdigheten på ett instru-

ment. Man skiljer mellan e. för den

mekaniska färdigheten och e. för smak-

fullt föredrag; slutligen kan e. äfven bli

ett rent föredragningsstycke för salon-

gen eller konsertsalen. Smärre tekniska

öfningar omfattande blott enskilda figu-

rer eller skalor räknas i allmänhet ej till

e. Däremot kan ibland till e. räknas styc-

ken lämpliga som öfning för nybegyn-

nare t. ex. sonatiner, sonater m. m. Af
sådana lämpliga e.-verk å piano må
nämnas: Clementis Gradus ad Parnas-

sum, Czernys Schule d. Geläuflgkeit,

Sch. d. Fingerfertigkeit, Sch. d. linken

Hand, Bertinis etyder, H. Berens' Neu-

este Schule d. Geläuflgkeit, Cramers
etyder, Moscheles' 24 Studien. Nyare
e.-verk för högre studium äro: Chopins,

Schumanns, Henselts, Thalbergs Liszts,

C. V. Alkans etyder, Brahms 51 Ubun-
gen, Eubinsteins 6 Études och Zwei
Etuden. På violinen gälla i allmänhet
följande såsom de bästa: R. Kreutzers

40 Études ou Caprices, P. Rades Vingt-

quatre Caprices, N. Paganinis 24 Capri-

ces, Fiorillos Étude de violon, formant
36 Caprices; slutligen e.-verk af F. Da-
vid, Wieniawsky, Alard och Dcnt samt
e. i Spohrs, Ries' violinskolor m. m.
Eufon, euphonium. 1. Ett stål-

stafsklavér (clavicylinder) upp-
funnet 1790 af Chladni; stålstafvar satta

i förbindelse med stämda glasrör; stry-

kas med våta fingerspetsar; omfånget 3

oktaver; klingar som glasharmonika. —
2. Ett saxhornet närstående instrument;
räknas ofta till tubagruppen. — 3. En
tungstämma 8' i orgeln, dels med påslå-

ende, dels och oftare med genomslående
tungor; tonen påminner om klarinettens.
— Eufon i, välklang, välljud.

Eugen Onegin, opera i 3 akter, text

af A. Puschkin, musik af Tschaikowski;
komp. 1877 och 78; utfördt af elever vid
Moskvas konserv, mars 1879; svensk
öfvers. af E. Wallmark; premiär å k. t.

i Stockholm 12. 10. 1903.

Enklides, den berömde grekiske mate-
matikern; lefde c. 300 före Kr. Hans
musikteoretiska skrift Sectio canonis
finnes återgifven hos Meibom 1651 och
sedan hos Jan (s. 113). Skriften Intro-
ductio harmonica är ej af E. utan från
en något senare tid.

Euler, L e o n h a r d t, f . 15. 4. 1707 i

Basel, t 3. 9. 1783 i Petersburg; matema-
tiker; 1730 professor i Petersburg; 1740^

i Berlin och slutligen åter i Petersburg

fr. o. m. 1766; skref jämte matematiska
skrifter äfven några musikaliska och
akustiska. Den viktigaste inom dessa

ämnen är: Tentamen novas theoriae mu-
sicse 1729. E. sökte här föra musikens
väsen tillbaka till matematiken.
Euryanthe, opera i tre akter; text

af Helmine von Chézy, musik af K. M.
von Weber (Wien 25. 10. 1823); svensk
öfversättning af P. Westerstrand; upp-

förd i Stockholm endast 4 gånger, alla

år 1838 (f. ggn d. 3. 12.). — E. återupp-

togs i Wien 19. 1. 1904 med förändringar

och tillägg af Gustav Mahler.

Euterpe, en af de 9 muserna; speciellt

musikens skyddsgudinna; afbildas van-
ligen med en dubbelflöjt. Flera musik-
föreningar bära namnet E. (om det af

Horneman m. fl. i Kphn stiftade säll-

skapet E. se G r i e g). W. F. Holmgren
utgaf 1823 en musiktidning i Stockholm
med titeln: "E., musikalisk tidskrift"

(med musikbilagor).

Evacuant, orgelns vindafledare.

Ewerhardt, Johan, f. i Linköping
1718, organist och dir. mus. et cant. 1742

i Skara; Hiilphers omtalar (Hist. afh.)

s. 197 ett manuskript "De structura or-

ganica" författadt af honom (se vidare

bref i Hiilpherska handskriftsaml. Vä-
sterås bibi.); ägnade sig äfven åt orgel-

byggeri och byggde en del orglar i Vä-
stergötland. Se Hiilphers, Hist. afh. s..

116, 192, 197.

Evers, Karl, f. 8. 4. 1819 i Hamburg,
t 31. 12. 1875 i Wien; pianist; elev af

Krebs och Mendelssohn; företog flera

konsertresor; grundade 1858 en musik-
handel i Graz; komponerade pianostyc-

ken och sånger.

Evirato (it.), kastrat.

Evolutio (lat.), namn på stämmornas
ömvändning i dubbla kontrapunkten. Se
Ömvändning.
Evovae, inom katolska (medeltids-)

kyrkans ritual en förkortning af s e c u-

lorum amen; slutorden i Gloria pa-
tri.

Ex (lat.), ur, af, från.

Ex abrupto (lat.), plötsligen, på stället.

Exaltation (lat.), rörelse, häftighet.

I
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Exaquir (eschiquir), omnämnes
1387 i en skrifvelse af kung Johan I af

Aragonien och synes afse ett klaviatur-

instrnment närstående klavikordet.

Excellera (lat.), utmärka sig, glänsa.

Exclamatio (lat.), utrop.

Exekution, utförandet af ett musik-

stycke; exekvera, utföra; e x e k u-

t ö r, den utförande.

Exequien, begrafningssånger.

Exercise (fr.), öfningsstyeke; se Etyd.

Exilent, en slags äldre piccolaflöjt

(blockflöjt, långflöjt); se vidare Flöjt.

Expression, harmoniumregister, som
gör tonens svällande eller aftagande be-

roende af den trampande fotens tryck.

Extemporera (ex tempore lat., för

stunden), utan förberedelse utföra ett

stycke.

Extension, vid violinapplikatur den

lilla fingerns utsträckande för att gripa

en långt aflägsen not.

Eybler, J o s e p h, f. 8. 2. 1765 i Schwe-
chat, Wien, t 24. 7. 1846 i Schönbrunn,
Wien; elev af Albrechtsberger; stod i

vänskapsförhållande till Mozart och
Haydn; 1824 hofkapellmästare; adlades

1834 på grund af sina utmärkta förtjän-

ster som musiker; drog sig 1836 tillbaka,

enär han af ett slaganfall blifvit lam;

skref en mängd gedigna kyrkokomposi-
tioner (mässor, offertorier, graduale. Te
deum, psalmer m. m.) samt äfven sym-
fonier, kammarmusik och sånger. LMA
1829.

F.

F (fr. fa), fjärde tonen i diatoniska

skalan.

f= forte.

Fa, i solmisationen och i romanska
länder namnet pä tonen f.

Faaborg, Rasmus Christian, f.

5. 10. 1811 nära Odense, t i Köpenhamn
19. 10. 1857; tenorsångare; elev af Sibo-

ni, debuterade å k. t. i Kphn 16. 5. 1835

som Eodolphe i "Den lille Eödhsette";

sjöng sedan tenorpartierna i "Puritaner-

na", "Tell", "Moses", "Den stumma",
"I"ra Diavolo", "Hugenotterna" m. fl.;

var 1837—50 ett värdefullt stöd för Mu-
sikförts konserter. — Litt.: P. Hansson,

Den d. Skuepl. II, 380 f.

1. Faber, Nicolaus, tysk orgelbyg-

gare; hans berömda verk är Halber-

stadtorgeln byggd 1359—61. M. Praeto-

rius beskrifver verket utförligt i Syn-

tagma mus. II. Se N. P. Norlind, Or-

gelns allm. hist. s. 25 f.

2. H e i n r i c h F., f. i Lichtenfels, t
26. 2. 1552 i Ölsnitz i V.; 1538 rektor vid

klosterskolan S:t Georg vid Naumburg;
fördrefs 1549 härifrån, emedan han dik-

tat hånfulla sånger om påfven; före-

läste 1551 vid univ. i Wittenberg öfver

musik; var sedan skolrektor i ölsnitz.

Af hans skrifter förvärfvade sig sär-

skildt hans lärobok i musikens elemen-

ter, "Compendiolum musicse pro in-

cipientibus", stort anseende och upp-

nådde under tiden 1548—1665 ej mindre
än 37 upplagor. Boken uppges såsom
lärobok vid svenska skolor i skolord-

ningen af 1611. Lunds bibi. äger ett ex.

tryckt 1594.

Fabre, Gabriel, f. 1863 i Lyon; elev

af konserv, i Paris; känd genom flera

framstående sångsamlingar: Chants de

Bretagne 1900, Poémes de jade m. fl.

1. Fabricius, Werner, f. 10. 4. 1633 i

Itzehoe, t 9. 1. 1679; jurist och musiker
i Leipzig; organist vid Thomaskyrkan
och musikdirektör vid Paulinerkyrkan;

företrädesvis känd genom danssamlin-

gen "Deliciae harmonicse" 1657 (ex. i

Upps. bibi.) samt 4—8-stämmiga andliga

arier, dialoger o. konserter (1602).

2. Jakob Kristian F., f. 3. 9. 1840 i

Aarhus; justitieråd och bankchef i Kö-

penhamn; har tagit en verksam del i

danskt musiklif; stiftade 1871 Samfun-
det til Udg. af dansk Musik, hvars

ordf. han ännu är; var medstiftare af

Koncertforeningen 1873 och 1874—93

medlem af styrelsen; medlem af Kon-
certpalaeets styrelse 1884—1900. F. har

äfven gjort sig känd genom flera vär-

defulla kompositioner: "En Vaarnat"

för tenorsolo, k. o. ork.; "Gammel Dag-

vise" för sopransolo, k. o. ork.; 2 kyrkl.

verk för damkor, violinsolo o. orgel;
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tvåst. madrigaler a capella; en serenad

lor violin o. p., pianostycken, manskvar-

tetter och sånger m. m.

Faccio, Frän c o, f. 8. 3. 1840 i Ve-

rona, t 21. 7. 1891 i Monza vid Milano;

elev af Ronchetti och Mazzucato vid

konserv, i Milano; Arrigo Boitos vän

och följeslagare; båda deltogo 1866 i Ga-

ribaldis fälttåg, och båda företogo 1867

—68 tillsammans en resa i Skandina-

vien; 1868 konserv.-professor i Milano

och samtidigt dirigent vid Carcauotea-

tern, sedan vid Scala; betydande diri-

gent; som kompositör framträdde han

bl. a. med operorna "I profughi Fiam-

minghi" 1863, "Amleto" 1865 (text af

Boito), kantaten '*Le sorelle d'Italia"

1862 samt den under skandinaviska re-

san skrifna symfonien i F-dur. Såsom
operakompositör stod F. närmast Wag-
nerriktningen.

Facile, facilement (fr.), lätt, utan

svårighet.

Fackeldans, ceremoniell hofdans af

polonäskaraktär, utförd vid furstliga

iörmälningar under 1600- och 1700-talet.

H. Riemann meddelar, att den ännu
dansas vid preussiska hofvet. I Sverige

omtalas den särskildt på 1700-talet. En
viss polonäsmelodi erhöll sedan namnet
F. och trycktes i en mängd folkdans-

samlingar på 1800-talet. Euterpe an-

nonserar 1823 ett nottryck: "Ouverture

till Svenska Fackeldansen dansad vid

Erik XIV:s kröning med Karin Måns-
dotter af D. Winge." Då dans med fack-

lor under 1500-talet ofta förekom vid

kröningar och bröllop, sammanställde
man en uppgift om dans med facklor

vid Erik XIV:s kröning med den un-

der 1700-talet kända melodien F. och

gaf denna på så sätt en ålder af 200 år.

Se härom A. Lindgren, Om polskemelo-

diernas härkomst s. 13 ff. F.-melodien

meddelas äfven i musikbil. till Böh-
mes Geschichte des Tanzes in Deutsch-

land ur 350. Här är den dock kombine-
rad med mel. till leken "Väfva vadmal".
— I Tyskland ha flera kompositörer un-

der 1800-talet skrifvit f., däribland
Meyerbeer ej mindre än fyra, en för

prinsessan Fredrika 25. 1. 1858); Spon-
tini och Flotow ha äfven skrifvit kän-
da f. — Litt.: A. Lindgren, Polskemelo-
diernas härkomst, Landsm. XII: 5 s. 13

ff; O. Andersson, 'Svenska fackeldan-

sen' i Finland, Brages årsskrift 1908 s.

36 ff.

Facture (fr.), tonstyckets struktur,

form.

Fader! under detta namn,
psalm 14; Hajffner 14; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 3432 b: Jesus meine
Zuversicht und mein) af 1653; i Sverige

först 1808 hos Ha;ffner.

Fag.= fagott.

Fagott (it. fagotto, fr. basson). 1. Trä-

blåsinstrument, som uppstått ur en dub-

behukning af det långa träblåsinstru-

mentet: bombard; 1600-talets f. hade

vanligen namnet dulcian och liknade

vår nuvarande f. men hade endast 2

klaffar. F. blef populär isynnerhet un-

der 1700-talet och förekommer redan vid

midten af århundradet allmänt i or-

kestern. F. anblåses med ett dubbel-

tungadt rör likt oboens, dock större.

Omfånget är B— b' (någon gång ess").

F.-stämman noteras liksom violoncellen

med basklav i lägre registret, tenorklav

i högre. De lägre tonerna äro tunga och

allvarliga, de högre mjuka och milda.

F. brukas numera endast i en form, men
fordom funnos flera olika arter: k o n-

t r a f., en oktav lägre, k v a r t f . en

kvart lägre, k v i n t f., en kvint högre

än vårt nuvarande instrument. — 2. En
trångt mensurerad, genomslående tung-

stämma af 16 fots tonhöjd i orgel; an-

vändes i såväl manual som pedal; kallas

äfven koutrafagott.

1. Fahlstedt, Jenny Oscarina Aman-
da, f. Fridorff 27. 8. 1853 i Stockholm, t
därst. 8. 10. 1906; operettsångerska och

sångkompositör; elev konserv. 1865—67

och 1869; studerade sång för m:me Viar-

dot-Garcia och mr Duvornoy; engagerad
vid Södra, Mindre, Ladugårdslands- och

Djurgårdsteatrarna i Stockholm 1870

—

77; sistnämnda år gift med grosshand-

landen J. Fahlstedt; efter dennes död
öppnade hon en sång- och musikskola i

hufvudstaden. Bland hennes roller må
nämnas: Lilla hertigen. Ginetta i "Tjuf-

skyttarne", Fragoletto i "Frihetsbrö-

derna", Anna i "Peder Rank"; kompo-
nerade smärre visor. — 2. Eugen F.,

musikkritiker och musikhistorisk för-

fattare; redigerar musikaliska afdel-

ningen af Nordisk familjebok.

Fahrbach, berömd musikersläkt från

Österrike. Josef F., f. 25, 8. 1804 i
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Wien, t därst. 7. 6. 1883; flöjt- och gi-

tarrvirtuos; skref talrika flöjtkonserter.

Hans son Wilhelm, f. 1838 i Wien, t

därst. 1866, blef en berömd danskompo-

sitör o. dirigent. P h i 1 i p p F., f. 25. 10.

1815 i Wien, t därst. 31. 3. 1885; elev af

Lanner; mycket omtyckt danskomposi-

tör; skrcf äfven operor. P h i 1 i p p F.

jun., den förres son, f. 1840 i Wien, t

därst. 15. 2. 1894; danskompositör; mili-

tärkapellmästare i Pest.

Faisst, Immanuel Gottlob Fried-

rich, f. 13. 10. 1823 i Esslingen, Wiirtem-

berg, t 5. 6. 1894 i Stuttgart; studerade

först teologi i Tiibingen men öfvergick

1844 till musiken; grundade 1847 i Stutt-

gart en förening för klassisk kyrkomu-
sik, 1849 ett schwabiskt sångarförbund

och 1857 tills. m. Lebert m. fl. ett kon-

servatorium, vid hvilket han själf un-

dervisade i orgelspel och komposition.

Univ. i Tiibingen kallade honom till dr

h. c. F. skref flera kompositioner, de

flesta i kyrkostil: motetter, kantater,

körsånger, solosånger, manskvartetter,

orgelstycken; dessutom öfningsstycken

i Lebert-Starks pianoskola; utgaf 1880

tills. m. Stark en körsångskola; i Dehns
"Cäcilia" 1846 skref han en historisk

uppsats: "Beiträge zur Gesch. d. Kla-

viersonate.

Fa la (it.), beteckning för en slags

tre- el. flerstämmiga danssånger, som
sluta med refrängen: fa la. Dessa sån-

ger hade sin glanstid på 1500- och 1600-

talet, då bl. a. Gastoldi di Caravaggio,

Morley, I. Hilton, J. Savile skrefvo så-

dana.

Falbe, Hans Hagerup, f. i Dan-
mark, t 1830 i Kristiania; kom c. 1810

till Kristiania som Höjesteretsassessor;

1815 stiftsamtmand i Agerhus stift; 1823

statsråd; deltog med ifver i musiklifvet

i Köpenhamn under 1800-talets första

år och var musicerande medlem af mu-
siksällskapet "Det kgl. mus. Aeademi";
komponerade till kronprinsens födelse

en kantat "Fader vor", som vann kän-

nares beröm; en skämtsam tonmålning
för stor ork. "Natten" uppfördes 1805;

skref dessutom en del danser m. m.
Falkenholm, H. Jonas, f. 17. 12. 1794

i Norrköping, t 6. 1, 1869 i Stockholm;
tulltjänsteman i hufvudstadeu fr. o. ni.

1816; 1838—67 öfverinspektör; LMA 1830.

F. har haft en ej ringa betydelse för

kammarmusiken i Stockholm; i Mazer-

ska kvartettsällskapet var han till den

grad själen, att detta sällskap ofta fick

heta "F:ska kvartetten"; själf spelade

han violin med känsla och smak samt
arbetade med ifver för stråkkvartett-

musiken; själf älskade han mest de

gamla mästarna Haydn, Mozart och

Beethoven samt spelade med nöje äf-

ven Cherubini, Romberg, Spohr, Fesca,

Schubert och Boccherini, däremot mera
ogärna Schumann, Mendelssohn och

Gade samt hade mycket svårt att tåla

F. Berwalds kammarmusik. F:s hem ut-

gjorde under 30—60-talet medelpunkten
för hufvudstadens musikdilettanter, och

han bidrog i ej ringa mån att bibehålla

smaken för den gamla musiken. Äfven
besökande konstnärer tillbragte gärna
en afton hos den gamle musikentusia-

sten, hvars hela lif var musik — och se-

gelsport. Bland F:s musikaliska vänner
kunna framför allt räknas E. G. Geijer

och A. F. Lindblad; till kretsen af mu-
sikdilettanter hörde: J. A. Björck, A. G.

Bergström, A. Michaelson, B. v. Beskow,

Öländer m. fl. — Litt.: C. Kinberg, Ma-
zerska kvartettsällskapet, ett femtio-

årsminne 1849—99; Mus. ak:s handl. 1870

—71 s. 37 f.; J. M. Rosén, Några minnes-

blad I, IL
Falkenholmska kvartetten, se M a-

zerska kvartettsällskapet.
Falsett (it.), falsetto, fr. fausset, voix

mixte, lat. falsus), röstregister (fistel-

ton), motsats till bröstton; frambringas,

enligt det allmänna antagandet, där-

igenom att röstbanden hindras att svän-

ga i hela sin längd (partiella sväng-

ningar). F. omtalas först såsom an-

vänd i sixtinska kapellet i Rom på 1500-

talet och bibehölls där in i 19. seklet för

att ersätta kvinnliga sopranstämmor. —
Se vidare Röst.
Falsettist, en som sjunger falsett:

manlig sopran- och altsång ej utförd af

kastrat.

[Den] Falska svartkonsten.
La fausse magie, opera comique i 2 ak-

ter; text af Marmontel, musik af Grétry

(Paris 1775); svensk öfversättning af C.

Envallsson; uppförd å Munkbroteatern
38 gånger 1792—97.

Falso bordone (fr. faux bourdon, eng.

fa burden), en slags flerstämmig sång
bestående i en serie sextackord med
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början och slut i tonica-kvint-oktav. F.

synes ha uppstått i Italien (Florens) på

1100-talet, hvarifrån den redan omkring

år 1200 spridde sig till England och

Nordfrankrike (Belgien). Ännu Dufay

använder ofta f.

Falstaff, lyrisk komedi i tre akter,

sex tablåer, text af Arrigo Boito, musik

af G. Verdi; premiär på Scalateatern i

Milano 9. 2. 1893 (Covent Garden, London,

19. 5. 1894); f. ggn å k. t. Sthlm 16. 11.

1896 i textöfvers. af E. Wallmark. F.

är äfven hjälten i operor af: Salieri

1798, Balfe 1838, Adam 1856 m. fl. Nico-

lais opera "Muntra fruarna i Windsor"

behandlar samma ämne.

Faltln, Friedrich Richard, f. 5. 1.

1835 i Danzig; studerade först vid gym-
nasiet i födelsestaden; tog samtidigt

musiklektioner för F. W. Karkull; 1852

—53 elev af Fr. Schneider i Dessau; 1853

—55 studier vid Leipzigs konservatorium

med bl. a. Moscheles, M. Hauptmann, J.

Rietz och F. David som lärare; 1861—62

förnyade studier vid samma konserv.;

1856—69 musiklärare i Viborg; under
denna tid utvecklade F. en storartad

A'erksamhet för musiklifvets höjande och

grundade bl. a. en symfoniförening, som
en tid gaf 6 abonnementskonsertcr om
året med dels orkestersaker dels kör- o.

orkesterverk; 1869 flyttade F. öfver till

Helsingfors och begynte strax taga en
verksam del i musiklifvet därst.; 1869

—

70 var han ledare för orkesterbolagets

konserter och kapellmästare vid Sven-
ska teatern; 1870—80 kapellmästare vid

liuska operan; jämte dessa befattningar
innehade han sedan 1870 organisttjän-

sten vid Nikolaikyrkan, en post, hvil-

ken han ännu bekläder; 1870 utnämndes
han till musiklärare vid universitetet;

1870 grundade F. en sångförening, hvil-

ken uppförde stora oratoriska verk, där-

ibland sådana kräfvande som Israel i

Egypten, Matheuspassionen, Brahms' re-

(luiem, Elias m. fl. med Alma Fohström,
Emmy Ackté-Strömer o. a. som solister;

deltog 1882 i stiftandet af Helsingfors'

musikinstitut och fungerade som lärare
i orgelspel därstädes intill 1910; sedan
1909 är han medlem af institutets sty-

relse. F. har alltsedan 70-talet varit
medlem i en mängd kommittéer dels rö-

rande kompositionsbedömande, dels or-

ganistskolors inspektion, dels i koral-

kommittéer m. m. Såsom stor kännare

på kyrkomusikens område har han ut-

gifvit flera koralböcker (1872, 1883, 1902,

1903 med bihang 1910), af hvilka den si-

sta är ett storslaget koralarbete hedran-

de ej blott utgifvaren utan äfven hela

Finland. Verket utmärker sig för hi-

storisk grundlighet, på samma gång det

tagit hänsyn till den nutida sången.

Psalmerna äro försedda med korta ko-

ralpreludier af F. själf, hvilka synner-

ligen väl passa till koralerna. Af kom-
positioner märkas: Promotionskantaten

(s. k. och ork.) 1890, kantat till Topelius-

festen, "Till Sylviasången" (bl. kör a

capella), "Bön f. Finland" (p. och horn-

ork.), finsk festsång för manskör, solo-

sånger vid piano, manskvartetter m. m.

F. behärskar som kompositör såväl de

stora kör- och orkesterformerna som
den enkla visan och manskvartetten.

Han står närmast den Mendelssohnska
riktningen men jämte denna framträder

en känslig vekhet, som gör hans kom-
positioner ännu lika friska, som då de

skrefvos. F:s öfriga musikkulturella

verksamhet har präglats af stor initia-

tivkraft och ovanlig arbetsförmåga. —
En karaktäristik skref K. Flodin i "Fin-

ska musiker" 1900.

F a n c h o u eller Lyrspelerskan,
Fanchon das Leyermädchen, komedi med
sång- i 3 akter; fransk originaltext af

Bouilly och Pain; på tyska af Kotzebue,

musik af Himmel (Berlin 1805); svensk
öfversättning af J. E. Remmer; uppförd
f. ggn på k. t. Sthlm 1822; sedan 41 ggr
intill 1858. K. t. Kphn f. ggn 3. 4. 1846.

Fandango, spansk nationaldans i ^A el.

% takt; i rytmiskt hänseende påmin- j
nande om polonäsen. F. är en solodans 1

för ett par med ackompagnement af

guitarr och kastanjetter. Dansen anses
stamma fråia Andalusien och står ryt-

miskt nära seguedillan och boleron. F.

utföres i allmänhet i lugnt tempo mode-
rato. Gluck använder f. i baletten "Don
Juan" och Mozart i "Figaros bröllop"

(slutet på 3. akten). Variationer af f.

äro de spanska danserna: tirana, polo
och jota aragonesa.

Fanfar (fr. fanfare) 1. signal för trum-
pet eller horn på treklangens toner; slu-

tar ofta på kvinten; 2. karaktärsstycke
i 1700-talets suiter af humoristisk karak-
tär (med snabba ackordrepetitioner).
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Fantasia (it.), fantaisie (fr.), ett

musikstycke i fri form; omskrifning och

utsmyckning af operamelodier och folk-

^ismelodier m. m.
Fantastlco (it.), obegränsadt, fritt.

Fantisera, se improvisera.
Farandole (fr.) en proven^alsk dans i

*/8-takt införd på scenen genom Gounods
"Mireille" och Daudet-Bizets "L'arlési-

•enne". F. dansas i Provence hufvudsak-

ligen vid Corpus Dominifesten 29 juli.

F. står i choreografiskt hänseende när-

mast ringdansen och långdansen.

Far din väg, du onda värld!,
psalm 456; Hseffner 456; motsvarar nr
271 i koralpsb. af 1697; saknas i utländ-

ska källor och äfven i svenska före 1697.

Farinelli, Carlo (hette egentl. B r o-

s c h i), f. 24. 6. 1705 i Neapel, t 15. 7. 1782

i Bologna; utbildad af Porpora och Ber-

nacchi; mycket betydande kastratsånga-

re; redan 1722 firade han stora triumfer

i Eom i Porporas opera "Eumene"; 1734

kallades han af Händels motståndare
till London och bidrog med sin förtrol-

lande sång till dennes fall; 1735 begaf
han sig till Madrid, där han öfverhopa-

tles med ynnestbevis, blef spansk adels-

man, fick deltaga i den spanska politi-

ken och förvärfvade en enorm förmögen-
iiet; 1761 fick han dock lämna Spanien
och byggde sig sedan ett ståtligt palats

i Bologna, där han tillbragte sina åter-

stående dagar. F. är typen för kastrat-

sängaren med all hans sträfvan efter

yttre virtuositet, där tekniken är huf-

vudsaken, kompositionen själf en bisak.
—

^ F:s lefnad gaf ämne till flera teater-

stycken däribland Aubers "La part du
•diable" ("Hälften hvar"), Saint-Georges

"Farinelli eller kungen och sångaren",

Barnetts "F." m. fl. — Bland F.-biogra-

fier må nämnas: G. Sacchi, Vita del Cav.
Don C. B. 1784, C. Rieci, Barney, Casa-
nova e F. in Bologna 1890, I. Desastre,

O. B. 1903.

Farrar, G e r a 1 d i n e, f . 28. 2. 1882 i

Melrose, Mass., U. S. A.; berömd sopran-
sångerska; utbildad af I. H. Lorenz i

Boston, Trabadello i Paris och Lilli Leh-
mann i Berlin; 1901—07 anställd vid hof-

operan i Berlin o. 1907—10 vid Metropo-
litanoperan i New York; gästade Stock-

holm 1904 och 1906, då hon uppträdde
som Margareta i "Faust", Mimi i "Bo-
héme", Julia i Gounods "Romeo o. Ju-

lia", Violetta i "Traviata", Elisabeth i

"Tannhäuser", Mignon m. m. F:s röst

är ovanligt frisk och klangfull; den dra-

matiska förmågan är äfven tempera-
mentsfull och behaglig. Om F. i Stock-

holm se Sv. Musiktidn. 1904 s. 64, 77 och
1906 s. 74, 77.

Farrene, Jacques Hippolyte Aristide,
f. 9. 4. 1794 i Marseille, t 31. 1. 1865 i Pa-
ris; flöjtist och musikhistoriker; medar-
betare i "France musicale"; hans mest
kända verk är samlingen "Trésor des

pianistes" med äldre pianokompositio-
ner hufvudsakligen från 1700-talet (20

bd 1861—72). F:s hustru Louise, f.

Dumont (f. 13. 5. 1804 i Paris, t 15. 9.

1875 därst.), var framstående pianist och
deltog i utgifvandet af ofvannämnda
samlingsverk.

Fars (fr. farce), lustspel närstående

vaudevillen; som dramatisk konstform
kan den följas tillbaka till medeltiden;

en typisk sådan äldre fars är "Advoka-
ten Pathelin"; f. är hufvudsakligen ut-

bildad i Frankrike.

Fasching (t.), karneval, fastlag.

Fastlagsspel (t. Fastnachtsspiel); lust-

spel speladt vid fastlagstiden ofta med
smärre inlagda musiknummer (danser,

visor, signaler och marscher å musikin-
strument m. m.); voro särskildt vanliga
vid skolorna under 1600-talet. Messenii

dramer från 1610-talet kunna tjäna som
exempel på arten.

Fastoso (it.), prunkande, prålande,

pompöst.

Fatinitza, operett i tre akter af F.

von Suppé till text af F. Zell o. R. Genée;
premiär å Karlsteatern i Wien 5. 1. 1876;

svensk öfvers. af Adolf Lindgren; f. ggn
på svensk scen: 15. 11. 1876 å Mindre tea-

tern, Sthlm; 16. 11. 1876 å Södra teatern

därst. och 5. 6. 1877 å Göteborgs teater.

Faure, Jean B a p t i s t e, f . 15. 1. 1830

i Moulins, Allier; son af en kyrkosån-
gare blef han efter faderns tidiga död
körsångare i S:t Nicolas des Champs i

Paris och samtidigt elev vid konserv.;

hans röst visade sig efter målbrottet va-

ra en synnerligen klangfull baryton, och
han utbildade sig därför till sångare un-

de Ponchard och Moreau-Sainti; 1852 an-

ställd vid opera eomique; 1861—76 vid St.

operan; 1857 dessutom professor i sång
vid konserv. F. åtnjöt som artist stor

aktning och prisades i synnerhet för sin
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lika konstnärliga sång, mimiska o. dra-

matiska förmåga. 1886 utgaf han en

sånglärobok: "La voix et le chant, traité

pratique" (i utdr. tr. 1898: "Aux jeunes

chanteurs"). Som kompositör är han

mest känd genom sin vackra och stäm-

ningsfulla sång "Crucifix"; andra popu-

lära sånger äro "Pie Jesu", "Alléluia

d'amour" och "Los romeaux". — F. in-

gick 1860 äktenskap med den berömda

sångerskan Constance Caroline
L e f é b v r e, f. 1828 i Paris.

Fauré, Gabriel, f. 13. 5. 1845 i Pal-

miers, Ariége; elev af Niedermeyer,

Saint-Saens m. fl.; 1866—70 organist i

Rennes; sedan organist i Paris, först vid

Clignancourtkyrkan, sedan St. Honoré

d'Eylan, St. Sulpice (som Widors assi-

stent), Madeleine (efter Saint-Saéns); 1877

Th. Dubois' efterträdare som kapellmä-

stare vid Madeleine, 1896 prof. i komposi-

tion efter Massenet vid konserv, och 1905

chef för samma institution. F. har före-

trädesvis gjort sig känd som orkester- o.

vokalkompositör med verken: symfoni

op. 40, suite op. 12, en violinkonsert op.

14; körverken "Venus' födelse" op. 29,

"Djinns" op. 10, "Madrigal" op. 35, ett

requiem m. m. Af kammarmusikverken
må nämnas: en pianokvintett i D-moll,

två pianokvartetter op. 15 och 45, en so-

nat för p. o. v., en berceuse och en ro-

mans för p. o. v., en elegi för cello o. p.

samt flera pianokompositioner: 8 barca-

roler, 9 nocturner, impromptus, chants

sans paroles, ballader, valser och ma-
surkor; dessutom en mängd solosånger

och duetter m. m. F. har äfven skrifvit

musik till en mängd skådespel såsom:
"Caligula", "Skylock", "Pelleas et Meli-

sande" m. fl. Däremot är hans försök

inom operan ("Prometheus") mindre
lyckligt. F. står som kompositör när-

mast C. Franck, dock utan att vara
hans direkta lärjunge.

Fansset, se Falsett o.

Faust, Faust och Greta, Faust
och Margareta; ämnet ofta musika-
liskt behandladt under 1700-talet; (först

1715); de mera allvarliga, storslagna be-

handlingarna begynna med Spohr (skrif-

vet för Wien 1813, uppfördt i Frank-
furt 1818 f. f. ggn; text af J. C. Ber-
nard, ej efter Goethe); de mest bekanta
i våra dagar äro Gounods (Paris 19. 3.

1859; i Sthlm 5. 6. 1862; 400 ggr å k. t.

intill 1913; k. t. Kphn 21. 12. 1864) o. Boitos

(Milano 1868; se Mef istof eles). — De
scener af Goethes Faust, som fordra mu-
sik, äro ofta komponerade. De mest be-

kanta äro af: Lassen, Litolff o. Brahms..

"Scener ur Goethes Faust", ej direkt

tänkta som musik till skådespelet, men
mera som själfständiga stämningsbilder

skrefvo bl. a. Schumann, Berlioz (Dam-
nation de Faust) o. Gunnar Wennerberg
(Auerbachs Keller, Scenen aus Goethes-

Faust" 1879). Slutligen ha vi flera Faust-

ouverturer, däribland af F. Hiller, W..

Tauber, Wagner; symfoniska dikter öf-

ver Faust af: Rubinstein, Liszt m. fl.

Faust, Karl, f. 18. 2. 1825 i Neisse,

Schlesien, t 12. 9. 1892 i Bad Cudowa;:

först militärkapellmästare sedan (1869'

—80) stadskapellmästare i Waldenburg;
omtyckt danskompositör (företrädesvis

polkor).

Faux bourdon, se Falso bordone^
Favart, Marie Justine, f. Du-

r o n c e r a y 15. 6. 1727 i Avignon, t
22. 4. 1772 i Paris; berömd skådespeler-

ska och sångerska; gift med teaterdik-

taren, skaparen af det franska sångspe-

let, Charles Simon F. (f. 13. 11.

1710 i Paris, t 18. 5. 1792). M. J. F. var
särskildt framstående såsom operett-

sångerska i herdinneroller. Då Ch. S>

F. öfvertog marskalkens af Sachsen skå-

despelartrupp, hade M. J. F. många ve-

dervärdigheter att utstå från den för-

älskade marskalken (se Offenbach&

"M:me Favart"). Båda makarna ut-

gåfvo tillsammans "Théätre de monsieur

et madame Favart", 10 bd, 1763—72.

Favori (fr.), omtyckt; théme f., älsk-

lingstema.

F-dur (fr. fa majeur, eng. f major),,

durtonart med f till grundton och ett \^

för h (h-moll parallelltonart).

Federhof-Möller, Jens, f. 7. 10. 1858

i Köpenhamn; elev af konserv, därst.

1878—80; var en tid organist vid en del

kyrkor i den danska hufvudstaden; lef-

de sedan som sånglärare; dirigerade c.

1890 en förening, "Nordisk Musiksel-

skab", som gaf flera konserter; uppehöll

sig sedan i Tyskland, där han vistade*

först i Leipzig, sedan i Berlin som sång-

lärare; gaf äfven konserter och gästade

födelsestaden 1892, då några af hans sån-

ger uppfördes å en af honom gifven

konsert.
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Fela, se F i d d e 1.

Ferdinand Cortez, opera i tre

akter af Spontini till text af de Jouy
och Esménard ("F. C. ou la conquéte du
Mexique"); premiär Paris 1809; i ny be-

arbetning 1817; f. ggn å k. t. Sthlm 13.

6. 1826. K. t. Kphn 29. 1. 1827.

Fercnczy, F e r e n c, f. 1837 i Ungvar, t
1881; ungersk operasångare; elev af

Lamperti; bereste som sångare de flesta

Europas länder och blef till sist fast

engagerad vid hofoperan i Weimar; fö-

retog härifrån flera resor till Sverige,

först 1876 med R. Hennebergs tyska ope-

ratrupp; uppträdde härvid med fram-
gång på Mindre teatern i Sthlm, se-

dan 1877 i spetsen för en egen opera-

trupp och slutligen 1881 i jan., då han
sjöng på k. t. Bland hans roller å sist-

nämnda teater märkas: Masaniello i

"Den stumma", Raoul i "Hugenotterna"
samt Faust och Lohengrin. Hans sista

besök blef mindre lyckligt, enär hans
stämma så småningom förlorat sin frisk-

het. Under sin bästa tid prisades han
som lika god skådespelare som sångare;

på hemresan från denna sista skandina-
viska färd ådrog han sig på St. Balt en
förkylning, som ändade hans lif några
månader senare. — Om F. i Sverige se F.

Hedberg, Sv. operasångare s. 310 f.

Ferling, Erik, f. 1733, t i Åbo 20. 12.

1808; violinist; anställd i sv. hofkapellet
fr. o. m. 1761 (fullmakt af 23. 6.); kon-
sertmästare 1773—86; namnes 1788 som
"direktör af copiaturen" vid operan;
1790 kallades han att leda musiken vid
Åbo musiksällskap, där äfven flera af

hans kompositioner utfördes. F. uppta-

ges dock som medlem af svenska hof-

kapellet ända till sin död. G. J. Ehren-
svärd nämner 1772 om honom, att han
var den förnämste i hofkapellet "och
hade med uppmuntran kunnat blifva

den skickligaste violist vi i Sverige
ägt". F:s insats i Åbo musiklif på 1700-

talet kan ej skattas ringa. Efter 1804,

då hans ålder ej tillät honom att verka
lika nitiskt som förut, visade musik-
sällskapet mindre lifaktighet. — Litt.:

W. Lagus, Musikaliska sällsk. i Åbo 1790

—1890, Åbo 1890 s. 16 ff.; Anteckningar
rör. teatern i Finland, Helsingf. 1864 s. 9;

Dahlgren, Anteckn. om Sthlms teatrar;

handl. i slottsarkivet.

Fermanente (it.), säkert, fast.

Fermat (it. fermata, halt), hvilotecken

('^); anger ett dröjande utöfver notens

tidsvärde; vid taktstreck liktydigt med
en längre paus.

Fermezza, c o n (it.), med fasthet.

Fernwerk (t.), ekoverket i en orgel.

Feroce (it.), vildt, häftigt, våldsamt.

Ferri, B al dass are, f. 9. 12. 1610 i

Perugia, t därst. 8. 9. 1680; framstående
kastratsångare; 1625—55 i Warschau;
1655—75 vid hofvet i Wien; drog sig se-

dan tillbaka till födelsestaden. F. an-

sågs som sin samtids främste sångvir-

tuos; han ägde en ovanlig smidighet i

koloraturen och sällsynt förmåga att be-

härska andhämtningen.
Ferslev, Christian Lunov Laasbye,

f. 30. 9. 1817' i Jelling, Danmark, t 7.

9.1883 i Köpenhamn; operasångare (bas);

debuterade på k. t. i den danska huf-

vudstaden 12. 5. 1837 och sjöng sedan

10 år därst.; utbildade sig sedan för

Garcia i Paris; ehuru mycket gynnsam-
ma engagement i Frankrike erbjödos

honom, återvände han dock till Kphn,
där han blef en af den k. scenens

främsta krafter. Han användes såväl

vid sångscen som talscen, ja, t. o. m.
i baletten; på alla dessa skilda områ-
den prisades han som en god kraft,

hvilken alltid med omsorg och konst-

närlig nobelhet förstod att spela sina

roller. Bland hans många partier må
nämnas: Sarastro i "Trollflöjten", Pu-

blius i "Titus", Öfversteprästen i "Ve-

stalen", Ariovist i "Norma", Raimondo
i "Lucia", Kardinalen i "Judinnan", Pi-

zarro i "Fidelio", Mefistofeles i "Faust";

sista gången han uppträdde var 26. 5.

1883 i Selvas roll i "Den stumma. F.

sjöng äfven i Musikföreningens kon-

serter.

Fesca, Friedrich Ernst, f . 15. 2.

1789 i Magdeburg, t 24. 5. 1826 i Karls-

ruhe; violinist och kompositör; erhöll

sin första utbildning i Magdeburg och

studerade 1805 under A. E. Miiller i

Leipzig; 1806 anställdes han i hofkapel-

let i Oldenburg och 1808 i kgl. kapellet

i Kassel hos Jérömes; vistades sedan

någon tid i Wien och slutade som kon-

sertmästare i Karlsruhe; F. prisades

som violinist framför allt för sitt präk-

tiga föredrag af adagiosatser; virtuo-

sens effektsökeri försmådde han. Som
kompositör skref han en mängd kam-
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marmusikverk och äfven några symfo-

nier, 2 operor, psalmer, sånger m. m.

Fess (fr. fa bémol, eng. f flat), tonen

f sänkt en lialfton; enharmonisk förväx-

ling med tonen e.

Festa, C o s t a n z o, t 10. 4. 1545 i Kom,

där han 1517 inträdt i påfliga kapel-

let; bland 1500-talets andliga kompo-

sitörer ställes han mycket högt; 1537

trycktes en bok trestämmiga madriga-

ler, 1554 fyrst. Magnifikat, dessutom

mässor, Credo m. m. Hans Te Deum
sjiinges ännu vid stora högtider i Va-

tikanen.

Fester för musikuppföranden ha tagit

sin början, då skolkörerna med 1700-ta-

let erhöllo minskad betydelse. De stora

blandade körerna voro nödvändiga för

att kunna framföra oratorier, mässor,

kantater och a capellakörer af 1500-ta-

lets mästare. För detta ändamål stif-

tades i början af 1800-talet öfverallt i

städerna sångsällskap ("Singakademi-

en"). För att få till stånd verkliga elit-

körer sammanslog man flera sådana

föreningar och valde ut de bästa sång-

krafterna. Sedan man med dessa körer

förenat orkestrar bestående af urval

från flera städers musikkårer, hade man
det nödiga materiellet för anordnandet

af stora musikfester. I Tyskland, där

denna rörelse särskildt vann utbredning,

ägde den första musikfesten rum i Fran-

kenhausen 1810 på initiativ af G. Fr.

Bischoff. 1816 ägde en Händelfest rum i

Hamburg och 1817 samt 1818 följde lik-

nande i Liibeck och Hamburg. 1820

förenade Bischoff musikkrafterna från

Braunschweig, Wolfenbiittel, Hildesheim
och (Suedlinburg till en musikfest i

Helmstadt. Samma förbund gaf sedan

fester i Quedlinburg 1820 och 1824. Efter

den sistnämnda följde ett förbund för

Elbeprovinserna med musikfester i Mag-
deburg 1826, Zerbst 1827, Halberstadt

1828, Nordhausen 1829, Dessau 1835,

Braunschweig 1836 m. fl. 1829 utgick

ur denna sammanslutning det thiirin-

gisk-sachsiska förbundet med musikfe-
ster i Halle 1829 och 1835 samt Erfurt
1832. Största betydelsen erhöll det neder-

rhenska förbundet stiftadt 1817 och med
fester omväxlande i städerna Diissel-

dorf, Köln och Aachen (någon tid äfven
Elferfeld). Festernas glanstid var 1830-

talet, då öfverallt (jämte Tyskland fram-

för allt England) hvarje år stora kon-

serter med jättekörer och jätteorkestrar

gåfvos. — I Norden, där inga stora städer

funnos, fick man nöja sig med mindre,

och under 1840—60-talet sammanslöt man
manskvartetterna till smärre fester (se

Manskvartett och Behrens, Joh.).

Nordiska musikfester i samma stil som

de tyska erhöll man först sent. Den

första ägde rum i Köpenhamn 4.—10. 6.

1888 i samband med utställningen. Huf-

vuddirigent var Otto Mailing. Första

dagen ägnades åt alla tre länderna med
såväl orkester- som körverk, andra åt

svensk kammarmusik, tredje kör- och

orkestermusik från alla länderna, fjärde

norsk kammarmusik, femte orkester-

och körmusik från alla länderna, sjätte

dansk kammarmusik; sista dagen gafs

en allmän folkkonsert med blandadt pro-

gram. Af större verk uppfördes Hart-

manns 400-årskantat och Völvens spå-

dom, Gades Elverskud (dir. af honom
själf). Hallens Skogsrået, Normans Kosa

rörans, Berwalds ouverture till Estrella

de Soria, Griegs Den bergtagne, Svend-

sens oktett m. fl. — Den andra stora nor-

diska musikfesten ägde rum i Stockholm

6.-10. 6. 1897 och hade liksom den första

omväxlande stora och små konserter.

De tre stora (6. 8. 10. juni) hade bl. a.

Normans ouv. öfver sv. motiv, Ole 01-

sens Asgaardsreisen, Griegs Bergliot,

Gades G-mollssymf., E. Hartmanns Haer-

msendene, Södermans kat. mässa, Ber-

walds G-mollssymf., Joh. Selmers Den
fangne. Hallens Gustaf Wasa, Horne-

mans Kalanus och Hartmanns Völvens

Spådom. De mindre (7. 9. 10. juni) hade

bl. a. att uppvisa verk af C. Nielsen,

Barnekow, Gade, Hartmann, Bechgaard,

Heise, A. F. Lindblad, Valentin, Åker-

berg, Sjögren, Sinding, Alnaes, Svend-

sen, Grieg och Hallström. Af dirigenter

kunna nämnas: Fr. Neruda, Fr. Kung,

I. Holter, Nordquist, Hedenblad, Hallen,

Valentin, Henneberg, J. Svendsen. — 31.

5. o. 1. 6. 1906 afhölls den första svenska

musikfesteu med en konsert första o. två

andra dagen. Bland utförda verk mär-

kas: Normans Rosa rörans, Hallens Ett

juloratorium, Valentins Festouverture,

Sjögrens Islandsfärd, A. Wiklunds kon-

sertstycke för p. o. ork., Berwalds "kvar-

tett f. stråkinstr.", Lindblads Bröllops-

färden, Södermans Visor i folkton, Alf-
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vens Skärgårdssägen och Midsommar-
vaka, Stenhammars Ett folk, Aulins C-

moUskonsert, Häggs Nord. symf., Beck-

mans Om lyckan och Gamla gastar,

Lindegrens kvintett, Häggs pianotrio,

sånger af J. Jacobson, Peterson-Berger,

Morales, Stenhammar, Sjögren m. fl.

Festdirigenter voro: Nordquist, Hallen,

Henneberg, Aulin, Valentin och Sten-

hammar. En storartad svensk musik-

fest ägde slutligen rum i Dortmund 8.

9. 10. 11. juni 1912 hufvudsakligen med
tillhjälp af Svenska konsertföreningen i

Stockholm. De mest nitiska främjarna

af denna voro H. Marteau, J. May, T.

Anlin, V. Stenhammar. De här repre-

senterade svenska kompositörerna voro:

Berwald, Lindblad, Norman, Söderman,

Valentin, Sjögren, Hallen, Aulin, Pe-

terson-Berger, Hägg, Stenhammar, Lil-

jefors, Alfvén, Nat. Berg o. Rangström.
Som solister medverkade: Signe Rappe
och John Forsell. Dessutom deltog sång-

sällskapet O. D. från Uppsala under
Alfvéns ledning. Festen inleddes med
Stenhammars opera "Festen på Solhaug"
under Wolframs dirigentskap. Bland
dirigenter märkas: G. Hiittner, J. Jans-

son, V. Stenhammar, H. Alfvén (sär-

skild festbok finnes tryckt på tyska). —
Smärre musikfester ha tid efter annan
gifvits af musiker å en viss plats utan
någon sammanslutning af medverkande
från skilda nejder. Till sådana kunna
bl. a. räknas musikfesterua i Göteborg o.

Uppsala 1911. — Se äfven Manskvar-
tett.

Festivamente, festivo, festoso (it.),

festligt.

Festivo, con festivitå (it.), högtid-

ligt, festligt.

Fetis, F r a n c o i s J o s e p h, f . 25. 3.

1784 i Möns, t 26. 3. 1871 i Briissel; mu-
sikhistoriker; elev i komposition af Boi-

eldieu och Pradher vid konserv, i Pa-

ris; gifte sig 1806 till en stor förmögen-
het men förlorade den plötsligt 1811;

han lämnade då Paris för att i stillhet

lefva för sina musikhistoriska studier i

Douai i Ardennerna; 1818 återvände han
till Paris, där han 1821 blef lärare i kon-
trapunkt och fuga vid konserv, samt
1827 tillika bibliotekarie därst. År 1833

kallades han till chef för Briissels kon-
serv, och samtidigt belgisk hofkapell-

mästare. Han kvarstod på dessa platser

till sin död. Af F:s många kompositio-

ner för kammarmusik, orkester, körer,

operor m. m. ha inga öfverleft honom.
Däremot ha hans historiska skrifter va-

rit af utomordentlig betydelse för mu-
sikforskningen. F:s vetenskapliga pro-

duktion kan indelas i musikteoretiska

och musikhistoriska verk. Till de förra

höra bl. a.: Méthode élementaire . .

.

d'harmonie et d'accompagnement 1824,

36, 41 (öfvers. dessutom på engelska och

italienska); Solféges progressifs 1827;

Traité élementaire de musique 1831 f.;

Traité du chant en choeur 1837; Manuel
des jeunes compositeurs 1837; Méthode
des méthodes de piano 1837; Méthode des

méthodes du chant 1840; Méthode éle-

mentaire de plain chant 1843. Som en

öfvergång till de historiska verken kun-
na räknas de storslagna: Traité complet
de la theorie et de la pratique de Fhar-

monie 1844 och Traité du contrepoint

et de la fugue 1824. Af de histo-

riska framstå ännu såsom oersättliga

Biographie universelle des musiciens (1.

uppl. 1835-^4; 2. uppl. 1860—65; två

suppl.-bd 1878 och 80 af A. Pougin) och
Histoire générale de la musique (5 bd
1869—76). Till dessa två hufvudverk
kunna sedan läggas: La musique mise

å la portée de tout le nionde 1830, 34, 47,

Esquisse de Fhistoire de Tharmonie 1840

och Notice biographique de Nicolo Pa-

ganini 1851. F. visar som historiker en
enastående grundlighet och förstår att

kombinera de musikaliska fakta med de

kulturhistoriska strömningarna o. tids-

idéerna. Den polyfona musiken intres-

serar honom särskildt, och man kan ej

annat än beklaga, att hans Histoire gé-

nérale ej hann längre än till 1400-talets

början. Hans stora biografiska lexikon

är ej ersatt af Eitners Quellenlexikon

utan låter sig med fördel ännu använda
vid sidan om detta. Att en del histori-

ska data kommit att bli felaktiga må
väl förlåtas, då man besinnar hvilken

ringa utbildning detaljforskningen er-

nått på hans tid. Däremot kan man
med skäl anmärka på hans synnerligen

partiska syn på saxntida kompositörer.

Wagner är för honom ännu den obegåf-

vade lycksökaren, som ej förstår musi-

kens sanna väsen. F:s Histoire géné-

rale stöder sig i första bandet rätt myc-
ket på Engels då endast delvis utkomna
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studier öfver naturfolkens och de öster-

ländska kulturfolkens musik. I de se-

nare delarna om medeltidens musik vi-

sar han ofta alltför stor lust att kombi-

nera enskilda musikföreteelser med stora

kulturhistoriska strömningar. Särskildt

ofta anlitar han ett så löst bevismate-

riell som moderna folkvisupptecknin-

gar, hvilka kritiklöst placeras i medel-

tiden. Han är emellertid häri blott barn

af sin tid. Däremot äro hans studier

öfver den flerstämmiga musiken af-

gjordt de bästa, om man bortser från

hans historiska funderingar öfver den

flerstämmiga musikens ursprung. F. blef

1857 led. af Mus. ak. i Sthlm. — F:s båda

söner Edouard Louis Francois
(f. 1812; ingick 1908 i sitt 97:de år o. var

då ännu verksam som musikkritiker) och

Adolph e Louis Eugéne (1820—73)

ha båda gjort sig kända som gedigna

musiker; den förre har äfven verkat som
musikhistoriker; bl. a. utgaf han: Les

musiciens beiges 1849 och Les artistes

beiges ä Fétranger 1857- -65; utgaf dess-

utom 5:te delen af faderns Histoire géné-

rale de la musique och en katalog 1877

öfver faderns värdefulla bibliotek.

if, fff. = fortissimo, forte-fortissimo.

F-hål, de båda resonanshålen på ett

stränginstrument.

Fiacco (it.), matt, trött.

Fiasko (af fr. flacon, flaska), tycka

illa om; far f. (it.), göra fiasko, falla

igenom (falla i kras som en flaska).

Fibich, Z den k o, f. 2L 12. 1850 i

Wscheborschitz vid Tschaslau, t 15. 10.

1900 i Prag; utbildad i Prag, Leipzigs

konserv, och för Vinc. Lachner; 1876

andre kapellmästare vid nationalteatern

i Prag och 1878 kördirektor vid ryska

kyrkan därstädes. F. är en af tsche-

kiska skolans främsta kompositörer; af

hans många operor må nämnas: "Bu-

kovin 1874, Blanik 1881, Bruden i Mes-
sina 1884, Stormen 1895, Arconas fall

1900, trilogien Hippodamia 1890, 1891.

Dessutom flera verk för kör och ork.,

tre symfonier (f-dur, ess-dur, e-moll),

symf. dikter (Toman och nymfen, Othel-

lo, Vigiliae, Våren m. fl.), festouverturen

Comenius, stråkkvartetter, pianokvin-

tett, pianokvartett, pianostycken, solo-

sånger m. m. Hans biografi skref C. L.

Richter 1899 (Prag).

Fich, Alma A d é 1 e, se A 1 m a t i.

Ficker, trenne bröder, ledamöter i sv.

hofkapellet: Gottlieb Fredrik, f.

26. 2. 1752, t 8. 3. 1840 i Stockholm; kon-

trabasist i hofkap. 1781—1820; k. t:s

bibliotekarie 1805. Carl Fredrik, t
26. 12. 1818 i Linköping; flöjtist i hofkap.

1796—1818. Christian Fredrik, f.

1784, t 4. 2. 1837; oboist i hofkap. 1804—

1825. De båda sistnämnda konserterade

ofta tillsammans i hufvudstaden på 1790-

talet o. företogo äfven konsertresor bl. a.

till Åbo, där de en lång tid nästan hvar-

je år läto höra sig. De beundrades all-

mänt för sitt framstående spel.

Ficker, M a t h i 1 d a, se G e 1 h a a r.

Fiddel, fela (t. fiedel, eng. fiddle),

violin; f i d d 1 a, (fila) spela violin;

f i d 1 a r e, spelman (birfilare).

F i d e 1 i o, opera i 2 akter, text af

Bouilly (Léonore, ou TAmour conjural),

öfversatt till tyska (Leonore) af Sonn-

leithner, hvilken öfversättning sedan än-

drades (med titeln Fidelio) af Treitschke»

hvars behandling öfverfördes på svenska

af B. Crusell; musik af Beethoven; ope-

ran komponerades 1804—5 under namn af

Leonore (s. d.); titelns förändring sked-

de 1814, då äfven musiken undergick

åtskilliga omskapningar; uppförd för-

sta gången å Theater a. d. Wien d. 20.

11. 1805; i Sverige f. ggn å k. t. d. 14. 4.

1832; 50. ggn i Sthlm 20. 11. 1905 på 100.

årsdagen af första representationen i

Wien. Pr. k. t. Kphn 17. 9. 1829.

Field, John, f. 26. 7, 1782 i Dublin,

t 11. 1. 1837 i Moskva; pianist; elev af

Clementi; uppträdde som pianist första

gången offentligt 1794 i London; åtfölj-

de sin lärare 1802 till Paris, där han
väckte stor uppmärksamhet för sitt för-

träffliga utförande af Bachs och Hän-
dels fugor, sedan till Tyskland och Pe-

tersburg; i den ryska hufvudstaden blef

han snart en mycket anlitad pianolä-

rare och kvarstannade där till 1823, då
han begaf sig till Moskva. Efter ytter-

ligare konsertresor på kontinenten åter-

vände han 1832 till London; han stod nu
på höjden af anseende som utöfvande

musiker och bereste snart äfven Italien,

Tyskland och Österrike; hans hälsa an-

greps emellertid, och 1837 fördes den

sjuke från Italien till Moskva, där han
dog. F. har vunnit sitt största anseen-

de genom de s. k. noeturnerna, hvilka

i de vanliga upplagorna utgöra 20 styc-
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ken. F. har dock själf ej gifvit namnet

åt mer än ett dussin af dem. Stilen är

den vanliga under denna tid med en

Lied-artad melodi och enkla brutna ac-

kord till ackompagnement. Den tung-

sinta, sentimentala stilen gjorde dem i

hög grad populära, och en mängd efter-

bildningar utkommo snart. Till en

högre konstnärligare plan höjdes for-

men af Chopin. F. skref äfven verk för

piano och orkester, kammarmusik m. m.,

däribland 7 pianokonserter, 4 sonater,

1 polonäs, 1 rondo, 1 kvintett och 2 Di-

vertimenti.

Fiero (it.), häftigt, vildt.

Fiezza, c o n (it.), med stolthet.

Figaros bröllop eller Den fjol-

liga dagen. La Folie journée, ou le

Mariage de Figaro, Beaumarchais' andra

berömda lustspel af 1781; i Da Pontes

bearbetning Le nozze di Figaro med mu-
sik af Mozart i Wien d. 1. 5. 1786 f. ggn;

i Crnsells svenska öfversättning gifven

i Stockholm å k. t. f. ggn d. 23. 1. 1821;

100. ggn i Sthlm 1. 3. 1858; 200. ggn 9. 4.

1876; 300. ggn 27. 1. 1900; 350. ggn 27. 4.

1910. Pr. k. t. Kphn 22. 9. 1786.

Figur, en notgrupp, som är uppkom-
men genom sönderdelning af en not af

viss valör i flera mindre; äfven en med
binoter utsmyckad hufvudnot (figurerad

melodi).

Figuralmusik, se Mens uralmusik.

Figuralsång, figurerad, polyfon musik,

koloratursång.

Figurant, dansör som i balett endast

uppträder tillsammans med andra (ej

som solodansör).

Figuration, en enkel melodi ackom-

pagnerad af flera polyfona stämmor.

Figurdans motsats till pardans; dans

med vissa utförda figurer; sådana figur-

danser äro kontradansen, kadriljen, me-

nuetten, gavotten m. fi. F:s glanstid är

1700-talet; vid 1800-talets början undan-

trängdes f., och pardansen med likfor-

mig kriugsvängning infördes i stället;

till det senare slaget hör t. ex. valsen,

galoppen, polkan.

Figurera, utföra vissa dansturer; i fi-

gurdanser såsom t. ex. kontradansen

(kadriljen) förekommer ofta improvise-

rad figurering; den vanligaste figurerin-

.gen i våra dagar sker i fransäsen.

Filera tonen (it. filar il tuono, utspin-

na tonen), låta en ton strömma ut jämnt
och uthålligt.

Filharmonia ("vän af samklang"). Fil-

harmoniska sällskap, musikföreningar,

hvilka företrädesvis odla kör- och ork.-

musik, speciellt oratoriet, passionen,

mässan och kantaten.

Filharmoniska sällskapet i Stock-
holm stiftadt jan. 1885 hufvudsakligen

af A. Hallen, hvilken äfven blef dess

dirigent. Första konserten gafs 10. 3.

1885 med bl. a. verk af Bach, Brahms
och Söderman. Sällskapet lade särskild

vikt vid blandad. körsång a capella samt
kör- och ork.-verk. Konserternas antal

om året var tre. Sedan Hallen 1895 af-

gått som ledare, var I. E. Hedenblad
tvenne år dirigent, sedan 1897—1900 V.

Stenhammar och 1900—03 E. Åkerberg.

1903 i sept. ombildades sällskapet ("N y a

f i 1 h. s ä 1 1 s k.") och har sedan dess

gifvit två konserter årligen. Såsom di-

rigenter ha efter 1903 fungerat: V.

Stenhammar, C. Nordquist, A. Järne-

felt, F. Rung med V. Wiklund som le-

dare af inöfningen. Kören har meren-
dels utgjort 130—150 personer. Orkestern

har varit hofkapellet. Af utförda stör-

re verk må nämnas: Matteuspassionen

(1890) och Johannespassionen (1898) af

Bach, Missa sollemnis (1894) af Beetho-

ven, Requiem (1886) af Brahms, Lyran
och harpan (1894) af Saint-Saens, Geron-

tius' dröm (1904) af Elgar, Ett folk af

Stenhammar. Af öfriga kompositörers

namn må nämnas: Liszt, Wagner, Bruch,

Rubiustein, Mendelssohn, Schumann, C.

Franck, Dvorak, Bruckner, Grieg, Heise,

Gade, Hallen, V. och P. U. Stenhammar,
Söderman, Hallström, A. F. Lindblad,

Wennerberg. — Öfriga filh. sällsk. i

Sverige se de resp. städerna.

Filikromen, en berömd gatmusikant i

Stockholm på 1810-talet; om honom se

Rydqvists Djurgårdsminnen, 1833, och

Lundin-Strindberg, Gamla Stockholm,

1882 (s. 126—128). F. blef sedan titeln på

en samling skämtsamma visor utgifna

af L. Th. Öberg (pseud. Axel I. Ståhl)

1852—65 i 9 häften.

Filochoros, se Philochoros.
Fin (fr.), fine (it.), slut.

Final (it. finale), slut, slutsats.

Finale. 1. I sonaten och symfonien en

slutsats i rondoform; två hufvudtyper

kunna särskiljas: den lätta, lekande
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Haydnska f., som under 1800-talet ej

sällan öfvergick i en dans (Saltarello i

Mendelssohns A-durssymfoni, Passacag-

lia i Brahms' E-mollssymfoni); den pa-

tetiska energiska Beethovenska f. af-

gifvande hela symfoniens grundstäm-

ning (B:s C-mollssymfoni). — 2. I operan

slutsatsen i hvarje akt. Denna slutsats

utbildades först under 1700-talets andra

del. Den äldre opera serian plägade af-

sluta hvarje akt inuti operan med en

aria (koloraturaria) och sista akten med
en kortare kör. Operabuffan däremot

upptog under 1700-talet den mera sam-

mansatta slutformen med solo- o. ensem-

blepartier. Föregångsmän blefvo Leo,

Pergolesi, Hasse. Såsom den egentlige

skaparen anses Logroscino vara. Pic-

cinni upptog formen i "La Cecchina" o.

Mozart utbildade den vidare framförallt

i Figaros bröllop och Don Juan. Med
1800-talets början hade f. sin gifna plats

äfven i den allvarliga operan. En mä-
stare i behandlingen af f. var bl. a. C.

M. v. Weber. F. afgaf sedan grundfor-

men för det nya Wagnerska musikdra-

mat, där så godt som hvarje akt ut-

gjorde en utvidgad f. med soli, ensemble,

körer och recitativ.

Finalkadans, stor kådans, sista perio-

dens slutfall i ett stycke.

Finalnot, tonika, slutnot.

Fingersättning (app likatur, fr. doig-

ter, eng. fingering), fingrarnas ända-

målsenliga begagnande vid spelandet af

ett instrument. F. har endast vid kla-

viaturinstrumenten någon nämnvärd be-

tydelse. Angifvandet af f. i notböcker

begynner först med andra hälften af

1500-talet (Ammerbach m. fl.). Vid den-

na tid spelades vanligen med rundad
hand och nedhängande tumme, så att de

tre mellersta fingrarna fingo hufvudbe-
tydelsen. Man numrerade därför så, att

pekfingret fick talet 1, långfingret 2,

ringfingret 3 och lillfingret 4. Vid ska-

lor användes vanligen fingrarna 1 och
2 undantagsvis 3 och sällan 4. Med det

stora uppsving klavértekniken fick i

England på 1890-talet (Bull) tvangs man
att mera likformigt använda alla fyra

fingrarna, ja t. o. m. tummen kunde nå-

gon gång användas. Denna fick beteck-

ningen O eller + (i Tyskland undantags-
vis 5). Under 1600-talet intog dock alltid

tummen en underordnad plats. Först

med 1700-talet och framför allt genom
Phil. Emanuel Bach fick tummen full

betydelse. Ännu under 1700-talets förra

del betraktades det dock ej som oegent-

ligt, att tummen, då den ej användes

vid spelet, gled ned under de andra fing-

rarna. Omkring år 1800 blef det vanligt

att beteckna tummen med 1 och num-
rera de andra fingrarna därefter. En-
dast England har ännu bibehållit det

gamla beteckningssättet med O eller -h

på tummen. Om f. se bl. a. följande

skrifter: Ch. Neate, An essay on finge-

ring 1855, L. Köhler, Der kleine Fin-

gersatz 1862, O. Klauwell, Der Finger-

satz im Klavierspiel 1885, H. Niirnberg,

Grundregeln des Klavierfingersatzes. En
grundlig öfversikt af f. ger Groves lexi-

kon II.

Finito (it.), afslutadt.

Fink, Gottfried Wilhelm, f. 7.

3. 1783 i Suiza, Thiiringen, t 27. 8. 1846

i Leipzig; musikhistorisk författare; stu-

derade teologi i Leipzig 1804—08; präst

1809; fr. o. m. 1808 medarbetare i "AU-
gemeine musik. Zeitung"; 1827—41 re-

daktör för samma tidning; 1842 univer-

sitetsmusikdirektör och höll i denna
egenskap musikhistoriska föreläsningar;

dr h. c. F. koniponerade sånger, mans-
kvartetter, körer m. m.; utgaf flera sam-

lingar: Musikalischer Hausschatz der

Deutschen 1843 (12:te uppl. 1902), Die

teutsche Liedertafel 1845 (122 manskvar-
tetter) m. fl. F. viktigaste skrifter be-

röra musikteori och musikhistoria; till

dessa höra bl. a.: Erste Wanderung der

ältesten Tonkunst 1821, Musikalische

Grammatik 1836, Wesen u. Geschichte

der Oper 1838, System der musikalischen

Harmonielehre 1842, Musikalische Kom-
positionslehre 1847. F. tillhör närmast
den stora kretsen af historiker, som fin-

ner sin glädje i att samla och samman-
sätta historiska notiser utan att under-

ordna dem en öfversiktlig kulturhisto-

risk metod.

Finland. Den finska musikhistorien

går tillbaka till medeltiden. Genom
handskrifter i Helsingfors och Stock-

holm veta vi, att ett rikt kyrkligt mu-
siklif florerat såväl i kyrkor som klo-

ster. I k. bibi. i Sthlm finnes en om-
sorgsfullt skrifven handskrift från Fin-

land innehållande hela Henrikofficiet på
noter. Att döma af en handskrift i
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Skara stiftsbibliotek var sekvensen "Cse-

tus noster Isetus" ur detta officium ännu

på 1600-talet känd och sjungen. De fin-

ska naedeltidshandskrifterna ha i E. Gra-

nit-Ilmoniemi vunnit en hängifven for-

skare. Den värdefullaste medeltidsnot-

boken, som finnes i behåll, är ett anti-

fonarium från Vörå af 1280. Rörande

den högre konstmusiken ger oss sam-

lingen Piae Cantiones (s. d.) af 1582

en god inblick i den två- och trestäm-

miga mensuralmusiken i Finland. Äf-

ven orgel fanns här och där i de finska

kyrkorna under medeltiden. Särskildt

är i detta fall Nådendalklostrets orgel

intressant, enär birgittinerklostret en-

ligt stiftarinnans bestämmelser ej fick

äga orglar (se härom T. Norlind, Vad-
stena klosters veckoritual. Samlaren
1907 s. 16, 20; Leinberg, De finska klost-

rens hist. 437). Afbildningar från finska

kyrkor visa, att fiera folkliga instru-

ment voro i bruk såsom vielen, säckpi-

pan, pipan m. fl. Från 1500- och 1600-

talen finnas en mängd kyrkliga hand-

skrifter i behåll innehållande dels gre-

goriansk sång dels lutherska psalmer.

Den viktigaste i Sverige bevarade finska

musikhandskriften från denna tid är

Bellanders af 1661 i Skara stiftsbibliotek

(mus.-hdskr. nr 5; se T. Norlind, Lat.

skolsånger 28 f. och s. förfrs Sv. musik-
hist. 95). Af tryckta sångböcker ha ex-

emplar af "En liten sångbok" 1553 upp-

täckts i finska kyrkoarkiv. Orglar om-
talas vid denna tid oftare, och särskildt

Åbo ägde ett godt verk. Skolsången er-

höll i Piae Cantiones en god sångbok
(upplagor af 1582 och 1625, en finsk utan
noter af 1616). I Finlands skolor inkom
liksom i de svenska under andra hälften

af 1600-talet instrumentalmusiken. År
1673 anhöll sångläraren i Åbo skola, att

basuner måtte anskaffas, men hans an-

hållan tillbakavisades. (Se Finlands
minnesv. män 1: 2 s. 211). Den högre
konstmusiken idkades i synnerhet i

adelsslotten och vid de furstliga hofven.

Hos hertig Johan fanns 1557 ett musik-
kapell med fem instrumentister (O. An-
dersson, Inhemska musiksträf. 13). Sär-

skildt ståtlig var musiken vid Åbo uni-

versitets invigning 1640, då Per Brahe,
universitetets höge beskyddare själf

släppte till sina egna musikanter. Som
director cantus fungerade Samuel Hart-

mann. Musikvetenskapen fick sedan vid

universitetet sin odling, i det att flera

afhandlingar i musikaliska ämnen ven-
tilerades där (se Dissertatio). Mot
1700-talets slut var Åbo centralpunkten
för allt högre musiklif. 1741—89 var
organisten K. P. Lenning och 1789—91

dennes son J. P. L. akademiens musik-
direktör, och dessa anställde två gånger
i veckan musikaliska öfningar. En god
ledare erhöll sällskapet i violinisten E.

Ferling (s. d.). För musikodlingen af

stor betydelse blef det 1770 stiftade Au-
roraförbundet. Inom detta gåfvos re-

dan pä 1770-talet talrika konserter, och
1790 skred man till stiftandet af ett sär-

skildt musiksällskap, hvars främste
gynnare blef d. v. professorn sedermera
biskopen J. Tengström. Jämte konser-
ter höllos här flera föredrag om musiken
och dess väsen. Sällskapets egentliga

blomstringstid inföll mellan 1796 och
1803. Lennings efterträdare som dir.

mus. vid akademien blef först J. Toren-
berg 1791—1809, sedan K. W. Salgé 1811

—33. Jämte den sistnämnde var violi-

nisten J. K. Dovner (1824—42 dir. cant.

vid katedralskolan) ett viktigt stöd för

musiken. Salgés efterträdare blef Fr.

Pacius. Mu&iksällskapet, som under an-

dra decenniet legat nere, fick med 20-

talet en ny hjälp i Josef Gering. Åbo
brand 1827 bortsopade emellertid allt,

och universitetets flyttning till Helsing-

fors omedelbart därpå drog alla de mu-
sikaliska krafterna till den nya huf-

vudstaden. En af de finnar, som vid

denna tid gaf heder åt det finska nam-
net var B. H. Crusell. Hans verksam-
het som musiker och tonsättare inföll

dock ej i moderlandet utan i den sven-

ska hufvudstaden. En ny anda inkom
i musiken med studentsången på 1820-

talet. Stiftaren af den första mera be-

tydande manskvartetten vid akademien
blef J. J. Pippingskjöld. Under 20-talet

funnos två sångsällskap: "Adelsfanan"
och "Nybergska kvartetten", den se-

nare benämnd efter ledaren J. A. Ny-
berg. En nitisk främjare af denna sång
var prof. K. R. Sahlberg. Det blef

nu Helsingfors förunnadt att föra musi-

ken vidare framåt. Här stiftades 1828

"Akademiska musiksällskapet", som od-

lade såväl vokal- som instrumentalmu-

sik. Af kompositörer representerades
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vid musikaftnarna bl. a. Weber, Mar-

schner, Hornberg, Cherubini, Eossini,

Lindpaintner, Adam, Du Puy, Cru-

sell. Med Pacius inkom en djupare för-

ståelse för tonkonsten, och musikod-

lingen blef mera konstnärligt djup.

Pacius införde äfven i Finland Spohr-

dyrkan, en riktning, som nått Sverige

redan på 1820-talet. En ej ringa bety-

delse för den inhemska tonkonsten fick

Fr. A. Ehrström (1801—50), hvars sån-

ger (Svanen, Ynglingen, Källan, Maj-

sång, Vårsång, Till aftonstjärnan. To-

nernas välde m. fl.) vuuno en vidsträckt

spridning på 30- och 40-talet. Pacius'

sånger, såväl manskvartetter som solo-

sånger vid piano, samt verk för teatern

och kyrkan öfverglänste snart alla an-

dra, och på 50- och 60-talet är denne mä-

stare afgjordt själen i all högre musik-

odling i Helsingfors. 1845 grundade

han en symfoniförening och 1848 en

sångförening. 1852 uppfördes hans opera

"Kung Carls jakt". Pacius' svärson

Karl Collan (1828—71) vann stor beröm-

melse genom sina veka, melodiösa solo-

sånger vid piano. En annan komposi-

tör och musikledare från århundradets

midt var Ph. v. Schantz (1835—65), som
1860—63 var dirigent för teaterorkestern

i Helsingfors. Han anslog en finsk folk-

ton med sina små sångspel och kompo-
nerade populära manskvartetter och

solosånger. Sedan Pacius mot slutet af

60-talet dragit sig tillbaka från det of-

fentliga musiklifvet, upptog K. Faltin

hans mantel och utöfvade under 70-talet

en gagnande verksamhet inom hufvud-
staden som kapellmästare, organist, lä-

rare, kyrkomusiker och kompositör. Af
sångkompositörer, hvilka inpå 70-talet

förde vidare mendelssohnriktningen
inom sången kunna nämnas: K. J. Mo-
ring, G. Linsen, E. Genetz, H. Borenius.

80-talet hade att uppvisa ett mäktigt
uppsving inom den inhemska tonkon-

sten. 1882 stiftade L. Borgström m. fl.

Helsingfors' musikinstitut med M. Wege-
lius som nitisk chef (nuv. ledare: E. Me-
lartin). Samtidigt fick den finska rikt-

ningen inom musiken en framstående
främjare i Robert Kajanus. Efter grund-
liga studier i utlandet återvände han
1882 till Helsingfors och utvecklade
strax en storartad organisatorisk verk-
samhet. Han skapade af orkesterföre-

ningen filharmoniska orkestern (är ännu
dess ledare) och grundade 1886 en or-

kesterskola och stiftade dessutom en
symfonikör (1897 dir. mus. vid univ.).

Af de verk han i Helsingfors utförde

märkas Beethovens missa sollemnis och
nionde symfoni, Berlioz' Faust m. fl.

Kajanus har dessutom ledt flera finska

musikfester i landsorten. Stora halt-

fulla orkesterverk har han äfven kom-
ponerat. Med 90-talet erhöll F. i Sibe-

lius en tonsättare, hvars stora begåf-

ning snart skulle ställa honom i främ-

sta ledet bland samtidens finska ton-

konstnärer. Af kompositörer, hvilka de

sista 10—20 åren gjort sig bemärkta i

Finland, kunna nämnas: O. Merikanto,

E. Melartin, O. Kotilainen, P. Hannikai-
nen, S. Palmgren, A. Järnefelt (äfven

dugande dirigent), E. Mielck, E. Furu-
hjelm, K. Flodin, T. Kuula, Leevi Made-
toja, A. v. Kothen m. fl. Många goda ut-

öfvande musiker har F. under de sista

20 åren haft att uppvisa. Som sångare
äro bl. a. kända: A. Ojanperä, Wäinö
Sola, A. v. Kothen. Sångerskor äro:

Ida Ekman, Maikki Järnefelt, Aino
Ackte, Irma Tervani, fru Fohström, fru

Flodin, Alexandra Ahnger, Erna Gräs-

beck, Jenny Spennert, Dagmar Hagel-
berg-Raekallio. Framstående förmågor
å instrument äro: K. Ekman (piano),

Sulo Hurstinen, Heikki Halonen (violin),

Anton Sitt (violin), Georg Schnéevoigt
(cello), Sigrid Schnéevoigt (piano). Inom
pedagogiken och musikvetenskapen har
F. haft att uppvisa flera goda namn:
M. Wegelius, Ilmari Krohn, Otto An-
dersson, E. Granit-Ilmoniemi, Armas
Launis, Heikki Klemetti, Aksel Törn-
udd, Leevi Madetoja och Ernst Lagus
(folkmusik). Som musikkritiker ha slut-

ligen följande gjort sig kända: K. Flo-

din, O. Andersson, P. J. Hannikainen,
O. Kotilainen, A. v. Kothen, A. Stenius,

Wasenius, E. Katila och G. Wahlström.
Jämte Helsingfors har musiken vunnit

särskildt hägn i följande städer: Åbo
("Musikaliska sällskapet" med K. Ekman
som dir. samt ork. på 24 man), Viborg
("Musikaliska sällskapet" med I. Wene-
skoski som dir. samt ork. på 24 man),
Tammerfors och Vasa. En manskvar-
tett, som vunnit världsrykte är sällska-

pet "M. M." (grundadt 1878), För folk-

musiken o. den blandade körsången har
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föreningen "Brage" (stiftad af Otto An-

dersson) sedan 1906 utöfvat en gagnande
verksamhet. En god musiktidning är

"Tidning för musik" (sedan 1910; red.

0. Wahlström); af äldre musiktidningar

må nämnas: Finsk musikrevy, Säoeletär

samt Euterpe (1901—02, utg. af K. Flodin).

Litt.: O. Andersson, Inhemska musik-

sträfvanden, 1907; K. Flodin, Finska mu-
siker, 1900; Finlands minnesvärde män
I: 2: H. A. Eeinholms Crusellbiogr. s.

208—236; Wilhelm Lagus, Musikaliska

sällsk. i Åbo 1790—1890, 1890; K. Flodin,

Om musiken till Rimebergs dikter, 1904;

Heinrich Pudor, Zur Geschichte d. Mu-
sik in Finnland, Smlb. IMG II: 1900; W.
Niemann, Die Musik Skandinaviens,

Lpzg 1906 s. 128—145; K. Flodin, Die

Entwicklung d. Musik in F. (Die Musik
1. 3. 1903); K, Flodin, Die Erweckung d.

nat. Tones in d. finn. Musik (ibid. Skan-

dinavien, hft III, 22); [Anon.], La mu-
^ique en Finlande, Paris, Morris 1900;

flera värdefulla uppsatser i "Finsk mu-
sikrevy" (Pacius hft 1. 5. 1905; Sibelius

hft 1905 nr 23, 24 m. fl.); i "Tidning för

Musik" följande synnerligen värdefulla

orig.-uppsatser (de flesta af O. Anders-

son): Tal vid Mus. sällsk:s högtidsdag

24. 1. 1808 i Åbo (1911: 8, 9); Tal vid

Mus. sällsk :s i Åbo högtidsdag 24. 1.

1798 (1911: 14); Musikskriftställarverk-

samhet i Finland under medlet af 19:de

seklet (1911: 3; 1912: 8); Ur orkestermu-

sikens i Helsingfors historia (1912: 10);

Svenska sång- och musikfester i Fin-

land, Orkestermusikens införande i Fin-

land (1911: 15); Musiklifvet i Vasa o.

"Vasakören" (1912: 16). — Om kyrko-

och folkmusik: I. Krohn, tlber die Art
u. Entstehung d. geistl. Volksmelodien
in Finland, 1899; s. förf., De la mesure
ä 5 temps dans la musique f., Smlb.

IMG II, 142; Suomen Kansan Sävelmiä
(Finnarnas folkmelodier) I Andl. melo-

•dier, 1898—1900; II Sångmelodier, 1904

—12; III Dansmelodier, 1893—7; Nyland
III, I: Nyländska folkvisor utg. af

Ernst Lagus; E. K., Finska national-

danser, Säveletär 7. 8. 1906; Brages års-

skrift 1906—9 (bl. a. O. Andersson, Uber
schwed. Volkslieder u. Volkstänze in

Finland, 1908; s. förf.. Bidrag till kän-

nedom om polskemelodiernas byggnad,
1909). — Om äldre finsk musik jfr dess-

•utom: T. Xorlind. Sv- musikhist., 1901

och s. förf. Latinska skolsånger. Lef-

nadsteckningar öfver finska musiker se

Carpelan, Finska biogr. handbok. — Se

äfven litt. anförd vid Pacius m. fl.

finska musiker. — Personl. medd. fr. ett

hundratal finska musiker och musik-
lärde.

Fintbergs bröllop, komedi i 2

akter med arier och kupletter; text af C.

G. von Holthusen, musik af J. M. Kraus;
gifven 7 gånger å Bollhuset i Stockholm
1788.

Finto (it.), falskt slut, skenslut.

Fiochezza, con (it.), med hetta, med
värma.

Fioeo (it.), svagt.

Fiol, se Violin.
Fioravanti, V a 1 e n t i n o, f. 11. 9. 1764

i Rom, t 16. 6. 1837 i Capua; elev af Sala

i Xeapel; 1800 intendent för teatern i

Lissabon; 1816 päflig kapellmästare i

Rom. F. är en af Italiens mest kända
kompositörer inom buffaoperan; under
tiden 1784—1824 skref han 77 operor, de

flesta för Xeapel, Rom och Lissabon. Så-

som påflig kapellmästare tillkom det

honom äfven att skrifva kyrkomusik,
ett område, som ej så väl passade honom
som operan. F:s teaterverk utmärka
sig för friskhet och melodisk fägring.

Fiorillo, Federigo, f. 1753 i Braun-
schweig, t c. 1823; framstående violinist;

1783 kapellmästare i Riga; begaf sig

1785 till Paris, 1788 till London, där han
uppträdde å talrika konserter; som kom.-

positör är han mest känd genom sina

ännu värderade "36 Kapricen", utgifna

sedan af Spohr och efter honom Ferd.

David.

Fioritur (it. fioritura), utsmyckning af

en melodi med flera bitoner.

1. Fischer, J o h a n n, f. i Schwaben c.

1650, t 1721 i Schwedt a. O.; begynte som
"notist" hos Lully i Paris; begaf sig se-

dan till Stuttgart och Augsburg; där-

efter kapellmästare i Mitau. K. bibi.

Sthlm bevarar ett texthäfte tryckt i Ri-

ga till Karl XI:s begrafning 1697: "Das

klagende Schwedenreich." Musiken till

denna kantat var af F., som kallas "ge-

wesener fiirstl. Curl. Capellmeister". 1701

—03 var han konsertmästare vid hofvet

i Mecklenburg-Schwerin; begaf sig se-

dan till Köpenhamn, Schwerin, Stral-

sund, Stettin, Stockholm. Hans besök

i Sverige synes ej haft någon betydelse;
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inga offentliga akter tala om hans vi-

stelse här. Mattheson, som i sin Ehren-

pforte ger en utförlig biografi af honom,

får tillfälle att i samband med F:s

Stockholmsbesök ge svensk musik ett

föga smickrande bedömande, som står i

skarp motsats till samme musiklärdes

andra uppgifter om svensk musik, hvil-

ka visa en rätt stor aktning för den

svenska musikkulturen. Då Mattheson

meddelar, att F. i Stockholm var sjuk,

kan väl därur förklaras svenskarnas lik-

giltighet för honom. Af F:s komposi-

tioner synes Sverige dock ej ha varit

lika likgiltig. Uppsala bibi. äger från

denna tid fyra verk af honom: två

ouverturer, en komposition "Das Eins-

Drey u. Drey-Eins, öder der habile Vio-

liniste" samt en vokalkomposition med
instr. "Hertzlich thut mich verlangen".

Hans öfriga kompositioner finnas upp-

räknade i Eitners lexikon.

2. Johann Christian F., f. 1733 i

Freiburg i B., t 29. 4. 1800; framstående

oboevirtuos; 1760 medlem af hofkapellet

i Dresden; företog sedan konsertresor i

Italien och England och anställdes 1780

i hofkapellet i London; skref 10 berömda
oboekonserter, soli för flöjt, duetter för

flöjt, kvartetter för flöjt och stråkinstru-

ment m. m.
3. L u d w i g F., f. 18. 8. 1745 i Mainz,

t 10. 7. 1825 i Berlin; bassångare; upp-
trädde först i Mainz, sedan i Mannheim
och Wien samt sjöng med utomordent-
ligt bifall 1783 i Paris; 1788 engagerad
för lifstid i Berlin. F. ägde en ovanligt

omfångsrik röst: D—ä. Mozart skref Os-

min i "Enleveriugen" för honom. F.

komponerade den bekanta sängen: "Im
tiefen Keller sitz' ich hier" ("I djupa
källarhvalfvet här") 1802.

4. Adolf F., f. 20. 11. 1847 i Briissel,

t i Paris 18. 3. 1891; sedan 1868 bosatt i

Paris; framstående cellist; företog vid-

sträckta konsertresor; konserterade 1885

bl. a. i Köpenhamn tills. m. Kristina
Nilsson och Th. Björksten; komponerade
äfven för sitt instrument.

5. Franz F., f. 29. 7. 1849 i Miinchen;
cellist och dirigent; 1870 cellist i Pest
hos Hans Eichter, sedan i Miinchen och
Bayreuth hos Wagner; 1876 solokördiri-

gent i Bayreuth; 1877—79 hofkapellmä-
stare i Mannheim, sedan samma plats i

Miinchen. F. har gjort sig känd såsom

betydande dirigent särskildt af Wag-
neroperor; ledde i Miinchen med stor

framgång akademikonserterna.

6. Blasius F. synes ha varit ledare

för konung Gustaf Vasas instrumentister

på 1540-talet; namnes själf som "trum-
petare"; åtföljde hertig Erik till Kalmar
och omtalas i hans tjänst ännu 1561.

Fischhof, Sigrid A r n o 1 d s o u-, se

Arnoldson 2.

Fiskaren, Toberue ou Le pécheur
suédois, skådespel med sång i 2 akter af

Patrat, musik af A. B. Bruni (Paris

1795); imitation af C. G. Xordforss, balett

af F. N. Terrade (1799) med musik af P.

J. Lambert, senare (1812) dansdivertisse-

ment af L. Deland; gifven i Stockholm
först å Arsenalsteatern (1798) och samma
år å kgl. teatern; upplefde 88 represen-

tationer intill år 1837.

Fiskarstugan, operett i 1 akt af
Aug. Säfström, musik äfven af Säfström,

iustrumenterad af A. Handel; uppförd å

kgl. teatern 5 gånger år 1844 (pr. 4. 4..

1844).

Fisk Jubilee Singers, ett amerikanskt

sångsällskap. Sedan slafveriet upphäfts

i För. staterna 1865, stiftade general Clin-

ton B. Fisk 1866 en särskild negerskola,

"Fisk university", i Tennessee. Skolans

föreståndare, George White, utvalde

bland de med sångröster begåfvade ele-

verna en särskild elitkör (bl. kör), som
efter fullbordad öfning kunde resa ut

och gifva konserter, hvars behållning

kunde skänka skolan ett understöd. Kö-
rens namn blef F. J. S. Ordet "jubilee"

togs från gamla testamentet, judarnas-

"jubel och klangår", då alla trälar fri-

gåfvos. År 1867 gaf kören, hvars sång-^

kör då bestod -af 11 man, sin första

konsert. Efter flera framgångsrika kon-

serter i Amerika reste de öfver till

Europa, där de 1894 och 1895 gåfvo en

mängd konserter i Sverige. Den första

konserten i Stockholm ägde rum 13. 1.

1894 och på 39 dagar gåfvos sedan 32

konserter, alla för så godt som fullt hus.

Öfverallt väckte de stor uppmärksamhet,
ej minst genom att på sina program
upptaga svenska folkvisor. Den svensJva

f.-kören bestod af 9 medlemmar, däraf 3

damer (alla negrer).

Fistel, se Falsett.
Fistnla (it. flauto fistula), en föråldrad.
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benämning på rörpipa i eu orgel. F.

p a n i s (lat.), panflöjt, herdepipa.

Fistulera, sjunga genom fistel, sjunga

falsett.

Fivre (fr.), p i f f a r o (it.), tvärflöjt,

fältflöjt.

Fjärrverk (t. Fernwerk), ekoverket i

en orgel.

F-klarinett, se Klarinett.
F-klav, anger tonen f i st. f. c el. g;

kunde förut placeras å hvilken linje som
helst; står numera endast på fjärde lin-

jen och anger basstämman. Bokstafven

F har efter hand förändrats till ett om-
vändt C med två prickar.

Fl.= flauto.

Flageolett (fr. flageolet, il. flautino,

eng. fife), den enda ännu kvarlefvande

formen af långflöjt (se flöjt). F. har 6

—7 tonhål och ett uäbbformigt mun-
stycke; omfånget är 2 oktaver, en oktav

högre liggande än den vanliga flöjten;

briikas numera endast i Belgien, Frank-
rike och England samt som folkinstru-

ment äfven i Holland, Schwarzwald och

Schweiz (vid dressyr af fåglar!); använ-

des dock endast i militärmusik och lägre

dansorkester.

Flageolette, öppen, flöjtartad tenn-

stämma i eu orgel, 1 el. 2 fot; förekom-

mer endast i större orglar.

Flageolett-ton (fr. son harmonique), å

ett stråkinstrument den ton, som fram-

bringas därigenom, att en fri sträng lätt

beröres med ett finger; den ton, som så-

lunda uppstår, ligger en oktav eller

kvint ofvanför (strängens öfvertoner).

Flagflöjt (t. Flachflöte), i en orgel en

spetsig intonerad, med breda labier för-

sedd tennflöjt, 8 och 4 fot.

Flautando (it.), flöjtaktigt; användes
vid stråkinstrument för att ange, att

stråkdraget bör föras nära gripbrädet,

hvarigenom klangen får karaktär af

flöjtton.

Flautino (it.), liten flöjt. — En liten

orgelstämma af tenn på 2 fot.

Flauto (it.), flöjt. — F. a m a b i 1 e, se

F 1 u t e d'a m o u r. — F. c u s p i d a, or-

gelstämma. Se Spetsflöjt. — F. di
Pan (it.), pansflöjt; en öppen orgel-

stämma af metall; 2 och 1 fot. — F.

dolce (it.), en orgelstämma, 8 och 4

fot, af trä, sällan af tenn; den mildaste

flöjtstämman. — F. piccolo (el. p i c-

c o 1 o), liten flöjt, piceolaflöjt; äfven en

orgelstämma, 1 el. 2 fot. den skarpaste

och minsta af tennstämmorna. — F.

t r a v e r s o, flöjttravär, tvärflöjt.

Flebile (it.), klagande.

Flégier, Ange, f. 1846 i Marseille; elev

af Baziu och Thomas vid konserv, i Pa-

ris; har gjort sig känd som framstående

kompositör genom orkesterverk (suiten

"Scénes antiques" m. fl.), kantater, kam-
marmusikverk, marscher, körer, piano-

stycken, solosånger m. m.

Fleischer, Oskar, f. 2. 11. 1856 i Zör-

big, prov. Sachsen; musikhistoriker; stu-

derad 1878—83 i Halle filologi; sedan mu-
sikhistoria i Berlin för Ph. Spitta; 1892

docent och 1895 e. o. professor vid Ber-

lins univ. F:s första mera betydande
skrift var "Denis Gaultier" i Viertel-

jalirsschr. f. MW. 1886; han visade sig

här som en grundlig kännare af lutmu-
sikeu under 1600-talet; efter resor i Ita-

lien för studiet af äldre musikinstru-

ment erhöll han 1888 platsen som till-

syningsman öfver instrumentalmuseet i

Berlin; detta museum har under hans
ledning utvecklat sig till att bli ett af

de allra främsta. Jämte sina studier

öfver äldre musikinstrument har F. äg-

nat neumerna grundliga forskningar och

utgifvit "Xeumenstudien" I—III, 1895, 97,

04; tredje delen, som behandlar de by-

santinska neumerna, är afgjordt den
bästa. F. grundade 1899 internationella

musiksällskapet och var dess ledare och

hufvudredaktör till 1904.

Fleischer-Edel, (f. E d e 1), Katha-
r i n a, f. 27. 9. 1873 i Miihlheim a. Ruhr;
framstående sångerska; elev af A. Iffert;

1894—97 anställd vid hofoperan i Dres-

den; debuterade därst. 1. 4. 1894; sedan

97 engagerad vid Hamburgoperan; gä-

stade Stockholm 1904; har dessutom gif-

vit gästspel i Bayreuth, Berlin, Miin-

chen m. fl. tyska städer samt äfven i

Paris och S:t Louis. F. är särskildt lyck-

lig i Wagnerroller såsom: Elsa i "Lo-

hengrin", Elisabeth i "Tannhäuser", Eva
i "Mästersångarne", Sieglinde; dessutom
prisas allmänt hennes Mozarttolknin-

gar: grefvinnan i "Figaros bröllop", Pa-

mina i "Trollflöjten" m. fl. Af andra

roller må nämnas: Agatha i "Friskyt-

ten", Hans i "Hans o. Greta", Marga-
reta i "Faust".

Flemming, Friedrich Ferdinand,
f. 28. 2. 1778 i Neuhausen i Sachsen, t
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27. 5. 1813 i Berlin; läkare; medlem af

Zelters "Liedertafel"; skref den kända

musiken till Horatius' "Integer vitae"

för manskvartett.

Flessibile (it.), böjligt.

Flessuoso (it.), böjligt, smidigt.

Flickan från Arles, L'Arlesien-

ne, skådespel i tre akter af Alpli. Daudet

med musik af Bizet; gifven f. ggn i Pa-

ris 1. 10. 1872; i Sthlm å k. t. f. ggn 3.

11. 1891; af musiken skref Bizet sedan

tvenne orkestersuiter, hvilka i konsert-

salar blifvit mycket berömda och ofta

gifvits.

Flodin, Karl Teodor, f . 10. 7. 1858

i Vasa; musikskriftställare och kompo-

sitör; student i Helsingfors 1877 och fil.

mag. 1886; utbildade sig i musik för R.

Faltin och Leipzigs konservatorium; se-

dan 1886 har han verkat som musik-

kritiker i "Nya pressen" m. fl. tidningar

i Helsingfors; 1902—05 utgifvare af "Hel-

singforsposten"; 1907 flyttade han till

Buenos Ayres, där han sedan dess varit

musikkritiker vid en tysk tidning; för-

sommaren 1912 besökte han Helsingfors

och har såsom korrespondent till "Nya
Pressen" bibehållit förbindelsen med
hemlandet. Jämte tidningsuppsatser ut-

gaf han böckerna: "Finska musiker och

andra uppsatser i musik" 1900 och "Om
musiken till Runebergs dikter" 1904.

Som tonsättare har han uppträdt med
pianostycken, solosånger, duetter, körver-

ken "I sommarnatt", "Helena" (otryckt),

"Requiem fiir Mignon" (otryckt) och cy-

keln "I skären" för mansröster, tillfällig-

hetskantater m. m. Som kritiker har F.

gjort sig känd för oväld i omdömet, stor

kritisk skärpa parad med allsidig blick

för det betydelsefulla i hvarje riktning.

En underström af varm kärlek till Fin-

lands egen tonkonst genomgår hela hans
skriftställarverksamhet. — F. är sedan
1900 gift med sångerskan Adée Lean-
der, f. 1873 i Helsingfors; elev af Hel-

singfors' musikinstitut och m:me Rosine
Laborde i Paris; 1897—98 anställd vid

opera comique i Paris och debuterade
där i Gounods "Mireille" samt i "Daph-
nis et Chloe"; till hennes hufvudrol-
ler räknas: Lakmé, Rosina i "Barbe-
raren", Mignon, Marie i "Regementets
dotter" m. fl. 1898 företog hon en kon-
sertresa till Norge och Finland samt
Sydamerika; på hösten 1900 konserterade

hon i Stockholm med stor framgång; vi-

stades 1900—1907 i Helsingfors och har

sedan bott i B\ienos Ayres. Hon har

särskildt gjort sig känd som framståen-

de koloratursångerska; har dock äfven

som romanssångerska vunnit stort er-

kännande; hennes röst är en hög, ljus

sopran.

Flodmark, Johan Hugo Andre-
as, f. 9. 9. 1837 i Stockholm; teaterhisto-

riker; kammarskrifvare i kommerskolle-

gium 1875—95; föreståndare för stadsar-

kivet sedan 1896; tjänsteman i Stock-

holms drätselnämnd 1895—1902; af hans

skrifter äga flera stor betydelse för den

svenska musikhistorien; direkt musik-

historiska äro "Bellmansmelodiernas ur-

sprung" 1882 (tr. först i Sv. Musikt.

1882); "Elisabeth Olin o. Carl Stenberg"

1903; af de öfriga kunna nämnas: "Sten-

borgska skådebanorna" 1893; "Bollhusen

o. Lejonkulan i Stockholm" 1897.

Flonflon (fr.), dålig musik, positivha-

laude; muntert omkväde.
Florens. Staden F:s namn i musikhi-

storien är hufvudsakligen fästadt vid

operareformen omkring år 1600. De ny-

are undersökningarna synas dock gifva

vid handen, att F:s betydelse inom mu-
siken sträcker sig längre tillbaka i hi-

storien. Den flerstämmiga musikens
storartade uppsving under 1400-talet har
i allmänhet förklarats som nederländar-

nas förtjänst, hvilka skulle själfva ha
skapat denna nya stil. Emellertid visar

den engelska tonkonsten mycket tidiga-

re samma stilart, och följa vi den se-

nare längre tillbaka komma vi till F.

som utgångspunkten. En af hufvud-
orsakerna, att man så länge förbigått

den rika Arnostaden, har berott därpå,

att man uteslutande tänkt på den and-

liga musiken och åsidosatt den världs-

liga. På kyrkomusikens fält har F. al-

drig varit af betydelse, och vi känna ej

en enda florentinsk kyrkokompositör af

nämnvärd betydelse. Däremot blir för-

hållandet helt annorlunda, om vi se på
den världsliga tonkonsten. Under 1300-

talet florerade i F. en världslig fler-

stämmig konstsång, hvilken blef efter-

bildad dels i Nordfrankrike dels i Eng-
land. Härifrån öfverfördes stilarten på
kyrkomusiken, och med nederländerna
flyttade den på 1400-talet åter ned till

Italien, men ej till det världsligt sin-
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nade F. utan till kyrkans eeutralpnnkt

Eom. Vid Lorenzo de'Medicis glada hof

i F. fick den världsliga musiken en ny
stilriktning genom karnevalspelen. Un-

der 1500-talet förbereddes den nya dra-

matiska stilen genom flera akademier.

Ti-e af dessa (degl* Infoeati, degl' Tmmo-
taili, de' Sorgenti) omtalas såsom grun-

dade mellan 1550 och 1560. Hvar och

en af dessa hade egen teaterlokal och

utförde skådespel med musik på det

mest lysande sätt. För musikdramats
utveckling fick "Accademia degli Ate-

rati" den största betydelsen. Denna be-

stod af en del florentinska adelsmän,

hvilka plägade samlas i Giambattista

Strozzis hus. Efter Strozzis död fort-

satte akademien hos Giovanni Bardi.

Denne adelsman, hvilken allvarligt stu-

derat musik och särskildt lärt sig älska

mytologiska ämnen på teatern, uppförde

små "Feste musicali" med försök i mu-
sikdramatisk riktning. Hans smak fick

sin vidare utbildning af en del musiker
i staden, däribland Vincenzo Galilei, Gi-

rolamo Mei och Emilio del Cavaliere.

Sedan Bardi flyttat till Rom, upptogs

akademien i Jacopo Corsis hus. Af nya
musiker, hvilka nu anslöto sig till kret-

sen, kunna nämnas: Ottavio Rinuccini,

Jacopo Peri och Giulio Caccini. Operan
som konstform begynte med skapandet
af det nya världsliga recitativet och

"Dafne" med text af Rinuccini, musik
af Caccini och Peri 1597, blef det första

verket. 1600 följde "Euridice" uppfördt

vid festligheterna, då Henrik IV för-

mäldes med Maria de'Medici. Den tredje

operan blef Rinuccinis "Arianna" med
musik af Monteverdi, uppförd vid Fran-

eesco Gonzagas förmälning med Marga-
reta af Savoyen. F. försvann sedan efter

hand från musikhistorien såsom medel-

punkt i musikutvecklingen, och de nord-

italienska städerna togo i stället upp
den nya konstformen och förde den vi-

dare i själfständig riktning. — Litt.: Fr.

Ludwig, Die mehrstimmige Musik d. 14.

Jahrh., Smlb. IMG. IV, 16—69; E. Vogel,

Marco da Gagliano, Viertelj. MW. V, 396

—442, 509—568; Joh. Wolf, Gesch. d. Men-
suralnotation von 1250—1460, 1905. Se
äfven Opera.
Flotow, Friedrich von, f. 27. 4. 1812

i Teutendorf, Mecklenburg, t 24. 1. 1883 i

Darmstadt; operakompositör; utbildade

sig i Paris 1827—30 för Eeicha i kompo-
sition; hans första operor uppfördes å

privatteatrar i Paris, där de på grund
af melodiernas friskhet och den glada

och behagliga stilen vunno stor fram-

gång; 1839 uppfördes f. f. ggn offentligt

hans opera "Medusas skeppsbrott" ("Le

naufrage de Méduse") å renässansteatern

och upplefde inom året 54 representatio-

ner (1845 i Hamburg under titeln "Ma-
troserna"); 1843 följde hans första verk

för opera comique: "L'esclave de Ca-

moens". Den nästa operan "Alessandro

Stradella" vann en betydande framgång
i Hamburg 1844, hvarifrån den sedan

gjorde sin rond kring alla Tysklands

teatrar och lade en fast grund för F:s

rykte och popularitet i hans fädernes-

land (i Sthlm 1847). Hans anseende bi-

behöll sig oförändradt, ännu då "Mar-
tha" 1847 gick öfver scenen i Wien (i

Sthlm 1850). Mindre lysande var fram-

gången för hans nästa verk: "Storfur-

stinnau" (Berlin 1850; Sthlm 1852); mera
lycka gjorde den romantiska operan "In-

dra"; hans följande operor "Riibezahl"

1854, "Hilda" 1855 och "Albin" hade ej

någon framgång. 1856—63 var F. inten-

dent för hofmusiken o. teatern i Schwe-
rin. Under denna tid skref han en effekt-

full "Jubelouverture", en fackeldans,

musik till Shakespeares "En vintersaga"

samt en liten opera-buffa "La veuve Ca-

mus", den sistnämnda skrifven för Of-

fenbachs teater i Paris 1859. Året efter

uppfördes där hans enaktsoperett "Pia-

nella" (Sthlm, Xya teatern, 1880) samt
1866 "Zilda". Xågon stor genombrytan-
de framgång hade intet af alla dessa

verk allt sedan "Marthas" tid. En till-

fällig succés erhöll operan "L'ombre",

uppförd å op. comique 1869 (sedan i

Belgien, Italien och Spanien med stoit

bifall). De följande åren företog F. en

del omarbetningar af sina förra verk.

Sin sista tid tillbragte han i stillhet och

ro. Han nödgades härtill hufvudsakli-

gen af en allt mera öfverhandtagande
blindhet. F. skref jämte operor äfven

kammarmusik, pianokonserter, piano-

trior, duetter för piano och violoneell,

romanser och solosånger m. m. Af dra-

matiska arbeten efterlämnade han ej så

få verk, däribland en stor opera "Sakun-
tala", "Rosellana", "Die Musikanten",
"Der Blumen Rache", "Die Harfe", "Der
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Deserteur", de tre sistnämnda melodra-

mer. — F:s operastil är mera fransk än

tysk och melodiken stannar vid en viss

ytliff verkan; i de allvarligare, vekare

partierna blir lian lätt sentimental; en

viss folkvisartad enkelhet ger dock åt

alla hans verk en viss trohjärtad, otvun-

gen prägel; F. är alltid nobel och spiri-

tuell, aldrig lärd och grubblande; instru-

menteringou är smakfull dock iitan större

färgrikedom. — F:s biografi skref hans

hustru, hvilken själf var en fint bildad

musiker och sångerska: "Fr. v. Fl:s Le-

ben; von seiner Wittwe", 1892.

Fl. picc.= flauto piccolo.

Flute (fr.), flöjt. — F. d' a m o u r (fr.),

Flauto amabile, 8 och 4 fot, en

trångt niensurerad, behaglig flöjtstämma

af trä i orgeln, — F. harmoniqu^e
(fr.), 8 och 4 fot (i senare fallet oftast

benämnd f. octaviante); vidt mensure-

rad, öfverblåsaude flöjtstämma af me-

tall i orgeln. — F. octaviante (fr.),

se F. h a r m o u i a u e. — F. travar-
siére (fr.), flöjttravär, 4 och 8 fots or-

gelstämma; en i oktaven öfverblåsande

labialstämma, hvai*s ton skall efterlikna

den egentliga orkesterflöjten.

[Den] Flygande holländaren,
romantisk opera i tre akter, text och

musik af R. Wagner. Själfva sagostof-

fet blef W. bekant med först genom H.

Heines uppsats i "Salon" hösten 1838;

under W:s resa till Frankrike från Riga
hösten 1839 fördes han af en stark storm

in mot norska kusten, där han i Sand-

viken vid Arendal flck söka skydd i en

fiskarstuga. I Paris trädde W. i förbin-

delse med Heine och fullbordade sedan
1840 sin text, hvilken s. å. ingafs till stora

operan i Paris; på våren 1841 öfverläm-

nades utan W:s vetskap texten till Paul
Fouché, som öfversatte och omarbetade
den till "Le vaisseau Fantöme"; till den-

na text fick kapellmästare Dietsch skrii'-

va musiken; premiären ägde rum å st.

op. 9. 11. 1842, men stycket försvann
snart från repertoaren. Under tiden

hade W. fullständigt omarbetat sin text

18-28. 5. 1841 och under vintern 1841/42

fullbordades musiken; premiären ägde
rum på hofop. i Dresden 2, 1. 1843; gafs

s. å. i Kassel och Riga; på alla tre stäl-

lena nedlades den tämligen snart. I

Dresden upptogs den först efter 20 år.

I Berlin, där verket gafs 1844, fick det

sedan livila intill 1868; i Miinchen upp-

fördes Fl. h. 1864 och först med 70-talet

blef verket mera allmänt gifvet. I Lon-

don skedde premiären 23. 7. 1870 ("L'01an-

dese dannato") på Drury Lane; sedan

uppfördes det på Lyceum i samma stad

okt. 1876 ("Flying Dutchman") och på

Covent Garden ("Il Vascello fantasma")

16. 6. 1877. I Sverige uppfördes Fl. h.

f. ggn 24. 1. 1872 på k. t. Sthlm men ned-

lades kort därefter och återupptogs

först 29. 5. 1899 (75:te ggn 3. 9. 1905).

Svenska textöfvers. är af Fritz Arlberg.

I Köpenhamn hade Fl. h. sin premiär

7. 9. 1884.

Flygel, benämning på ett klavérinstru-

ment med strängarna horisontalt lig-

gande i samma riktning som tangen-

terna; instrumentets form rättar sig

efter strängarnas längd och kommer
därför att likna en rätvinklig triangel

med inböjd hypotenusa. Namnet f. före-

kommer redan på 1700-talet. Motsatsen

till f. är taffeln, som har strängarna

horisontalt liggande löpande i tvärrikt-

ning mot tangenterna; däraf den fyr-

kantiga formen. Det moderna pianinot

har i motsats till båda dessa typer

strängarna vertikalt ställda. Af de äl-

dre instrumenten tillhörde clavecin (cla-

vicembalo) och harpsichord f.-gi'uppen,

spinett och virginal taffelgruppen.

Flöjt (it. flauto, fr. flute, eng. flute).

1. Träbläsinstrument, där tonen fram-

bringas genom en smal luftström, som
klyfves mot en skarp kant. Man skil-

jer på två slag, allteftersom instrumen-

tet anblåses uppifrån (långflöjt) eller

från sidan (tvärflöjt). 1. Långflöj-
t e n har sin enklaste form i panflöjten

(s. d.). Tonen frambringas här genom
ett horisontalt snitt i rörets öfversta

del (inblåsningshålet), mot hvars kant

luftströmmen klyfves. Till detta kom-
mer sedan ett särskildt munstycke, ge-

nom hvilket luften ledes från inblås-

ningshålet till en inskärning, hvarest

tonen brytes. I 1500- o. 1600-talens konst-

musik användes långfl. i en mångfald
former. Det vanliga namnet var blockfl.

(t. Blockflöte, Schnabelflöte, fr. flute ä

bec, fliite d'Angleterrc, flute douce, eng.

recorder, it, flauto dolce). Dess glanstid

var 1600-talet, då den vida öfverträffade

tvärflöjteu i omtyckthet. Instrumentet
hade 8 fingerhål, 7 framtill och 1 baktill;
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13—14 toner (1 ^/s oktav) kunde fram-

bringas. Många olika former funnos

allt efter storleken: kontrabas, bas, te-

nor, alt, diskaut och piccolo (exilent).

Under 1700-talet förlorade långflöjten

långsamt i betydelse och användes un-

<ler 1800-talet endast i form af fla-

geolett (s. d.). — Till samma grupp af

ilöjtinstrumenter som långflöjteu hör

äfven ocarinan ("lergöken"). Af andra
flöjtformer, hvilka förekomma som
folkinstrument, kunna nämnas den
tyska Stamentienpfeiff, den franska ga-

loubet, den engelska taborpipe. — Tvär-
flöjten förekom hos de österländska

Itulturfolken mycket tidigt (Indien, Ki-

na, Egypten). I Europa uppträdde den
under medeltiden först på 900-talet, tro-

ligen införd österifrån. Under senare

onedeltiden förekom instrumentet rätt

ofta dock mestadels i samband med
trumma. Först på 1600-talet begynte
dess vidare utbildning. Dess namn blef

"fliite allemande" el. "fliite d'Angleter-

re", flute travére el. traversiére (flöjt-

travär, travärflöjt). Äfven gjordes in-

strumentet i olika storlek: bas-, tenor-,

•diskant- och piccolo-f. I början af år-

hundradet saknades hvarje klaff, och
man tvangs därför att taga sin tillflykt

till gaffelgrepp, för att få fram en del

toner. Något före 1700 tillkom första

klaffen: diss. Under 1700-talet blef tvärfl.

ntomordentligt populär och undanträng-
•de så småningom långfl. Klaffarnas

antal ökades, och hålen borrades i

konisk form, vidast uppevid. Genom
Bohm (s. d.) förbättrades klaffsyste-

jnet på 1800-talet än ytterligare, så att

tonhålens borrning blef oberoende af

l>ekvämheten att nå dem; härigenom
kunde tonen bli akustiskt renare. I

våra dagar återstår af tvärfl:s många
arter endast den vanliga fl. och den en
oktav högre stämda piccolan (t. Pic-

kelflöte, it. flanto piccolo, ottavino, eng.

iife) samt någon gång D-fl. Tonomfån-
^et hos den nu brukliga vanliga fl. är

lilla h—c"". — Af flöjtskolor vann un-
•der 1700-talet Quantz' "Versuch einer

Anweisung die Flöte traversiére zu
spielen" 1752 (1780, 89; ny uppl. af A.

Schering 1906) särskildt stor spridning.

Af nutida flöjtskolor må nämnas: A. B.

Fiirstenau, Flötenschule; s. förf. Die
Xunst des Flötenspieles; Fahrbach, Wie-

ner Fl.-sehule; Tulon, Fl.-schule; W.
Popp, Neue praktische u. vollst. Schule

d. Fl.-spiels; Hugot-Wunderlich, Vollst.

Fl.-schule. Af etydverk må särskildt

framhäfvas Joachim Andersens högt

ansedda arbeten (Schule d. Virtuosität,

Grosse Ettiden m. fl.). — 2. En orgel-

stämma, 8 och 4 fot; då namnet står en-

samt, afser det alltid en öppen, vidt

mensurerad flöjtstämma af kraftigare

intonation än flauto dolce. F. bildar

som orgelstämma en stor stämfamilj.

Se sammansättningarna med Flauto
och Flute.
Flöjtdus, se Flöjt.
Flöjttravär, se Flöjt.
F-moll (fr. fa mineur, eng. f minor),

tonart med fyra ^ för h, e, a och d
(parallelltonart: ass-dur).

Focoso (it.), eldigt, lifligt.

1. Fogelberg, Johannes, f. 1806, t
1895; musikdirektör vid Kronobergs re-

gemente 1833, sånglärare vid Växjö
gymnasium och skola 1836 samt dir.

mus. därst. 1344; komponerade några på
sin tid omtyckta visor däribland "Tru-

badurens dödssång".

2. G u n n a r F., f. i Trollhättan 16. 9.

1840, t 9. 12. 1890 i Stockholm; sångare;

utbildad först i Göteborg sedan i Stock-

holm för I. Berg och F. Arlberg; de-

butex-ade dec. 1869 på k. t. såsom Gen-
naro i "Lucrezia Borgia" och skördade

mycket beröm såsom löftesrik kolora-

tursångare; 1870 företog han konsert-

resor till Finland, Ryssland, Österrike

och Italien; i sistnämnda land tog han
lektioner för Carsi i Milano; 1876 fick

han åtfölja Lamperti som ackompagna-
tör till London, där han kvarstannade

till 1887. F. började snart ge lektioner

i sång på egen hand och blef snart en

af de mest uppburna lärarna i Londons
fina kretsar; gaf dessutom i sin bostad

"musical afternoons" med biträde af

Londons förnämsta artister och vann
mycket beröm såväl genom dessa som
genom sångundervisuingen; sjukdom
tvang honom att återvända till hemlan-

det, och sista åren tillbragte han i

Stockholm. — Litt.: "En förbisedd

svensk sångartist". Sv. Musikt. 1891: 2.

3. S v e n F., f. 14. 4. 1818 i Stehag,

Skåne, t i Lund 8. 9. 1900; orgelbyggare;

utbildad hos P. Lund i Lund, hvilken bi-

trädde P. Z. Strand vid domkyrkans or-
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gelbyggnad; aflade vid midten af 1850-

talet orgelbyggareex. i Stockholm och

byggde sedan flera orglar företrädesvis

i Lunds stift. De flesta af hans verk

utmärka sig för en viss gammalmodig-
het i tekniken. F. biträddes någon tid

af bröderna Carl och Kristian.
Foglietto (it.), "litet blad"; en i säng-

el. instrumentalstämmor efter en längre

paus anbragt del af hufvudstämman i

små noter för J^tt underlätta insatsen.

Fohström, Alma Evelina, f. 2. 1. 1856

i Helsingfors; sopransångerska; elev af

fru Henriette Nissen-Saloman 1873—77;

konserterade redan under denna tid i

Petersburg och sjöng i Stockholm 1878;

begaf sig s. å. till Milano, där hon en

tid var elev af Lamperti; redan i april

6. å. gjorde hon stor lycka i Berlin med
Lucie och Amina i "Sömngångerskan";
1878—79 sjöng hon i Helsingfors, där

hon bl. a. lät höra sig i "Lucie", "Di-

norah", "Sömngångerskan", "Linda";

1879 åter i Milano sysselsatt med sång-

studier; sjöng sedan dels å konserter

dels i operor i Italien och Sydamerika
1883—84 samt var 1885 engagerad vid Co-

vent Garden; gästade sedan Schweiz,

Tyskland, England och Förenta staterna,

Frankrike öfver allt firande stora tri-

umfer; konserterade 1889—90 i Finland

och Kyssland och ingick nov. 1889 äk-

tenskap med öfversten i ryska general-

staben B. von Rode. Hon har sedan

varit bosatt i Moskva, men har ofta

uppträdt på Petersburgs scen och sjöng

i Stockholm 1896. F:s röst är en hög,

böjlig koloratursopran.

Folie d'Espagne (folie, folia, follia),

synnerligen populär dans från 1600-ta-

let; stod närmast sarabanden och öfver-

gick i rytmiskt hänseende vid 1700-talets

början gärna till polska (masurka) med
rytmiskt markerad första fjärdedel

(punkterad åttondel med sextondel).

W. Tappert citerar en "folia" hos Fres-

cobaldi 1614 i Vs-takt. Om dansens ut-

förande veta vi föga. Den svenske

läkaren Johan Linder säger 1711, att

f. och engelska giguen hade "starka

rörelser" och passade därför ej för

sjuka att dansa. F. förekom vanligen

blott under en och samma melodi, hvil-

ken lefde kvar under dansens namn
långt efter denna i början af 1700-talet

försvunnit. Denna melodi, hvars sche-

ma närmast kunde betecknas med föl-

jande toner: g fiss g a b a g flss g.

Denna melodi förekommer, så vidt mig
bekant först 1610 i Mich. Praetorii Musee

Sioniae nr 264, men här till andlig text

(se Böhme Altd. Liederb. nr 280). Med
f.-dansen kombinerades mel. vid midten

af åi-hundradet och vandrade sedan öfver

hela det bildade Europa (i Sverige bl. a.

i Djurklouhandskriften och Gripsholms-

hdskr. nr 301 båda i Kgl. bibi.). Under
1700-talet ingick melodien i talrika vi-

sor och vid slutet af århundradet hade
den blifvit folkmelodi i Sverige, Fin-

land, Danmark, Tyskland, Frankrike,

Italien m. fl. länder. Den populäraste

svenska mel. från 1700-talet är Sinelairs-

visan, af hvilken numera knappast

mera än Karl Xll-versarna kvarlefva:

"Kung Karl XII var en lång". Sin-

clairsvisans mel. var enligt första skil-

lingtryckets uppgift hämtad från Da-

lins "En celadon gaf fröjderop". Nam-
net f. förekommer i Sverige ännu i an-

dra hälften af 1700-talet så t. ex. i S.

Ödmans Hågkomster fr. 1760-talet, där
det heter: "Vid mel. af f. dansades en

rätt artig ringdans". Af folkmelodier

från 1800-talet i Sverige kunna nämnas
följande: "Jag fattig lappman"; "Haren
o. hunden de trätte", "Och jungfrun

hon gick för min moder att stå"; Fili-

kromen VII: 7 har f. till: "Det stod två

skälmar". Af finska har samlingen Suo-

meu Kansan Sävelmiä (folkvisorna) två

texter på mel.: "Mä mori viela" (nr 31)

och "Taileko, taileko lellee" (nr 26);

tredje saml. finska danser har under
ur 70 "Lampaan bolska" ett instrumen-

talt stycke (tema med variationer) på f.

(jfr Berggreen Finska fkvisor nr 49:

"Vanhat piiat kyöpelissä"). Af tyska

folkvisor må nämnas: "Es war einmal

ein Mädel" (Böhme Lh. 3), "Stoltz Hein-

rich der wollt freien gehn" (Lh. nr 40-

a). Af italienska meddelar Berggreen
(Ital. fkvisor nr 3) en "Evviva Maria".
— Om f. se T. Xorlind, Stud. i sv. fklore

s. 370 ff; K. Steffen, Enstr. n. fklyrik s.

91 ff; W. Tappert, Wandernde Melodien
s. 85 ff.

Folkdans. De flesta folkdanser ha

uppstått så, att de högre klassernas dan-

ser ha' omdanats i folklig anda. De fle-

stas tillblifvelsetid är 1600- och 1700-talet,.

och dessa århundradens figurdanser ha
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lämnat det mesta stoffet. Särskildt gäl-

ler detta kontradanserna, hvilka på
mångahanda sätt omdanats. F. har sär-

skildt utbildats hos de romanska och

slaviska folken. Af de spanska mär-

kas: bolero, seguedilla, cancan', af de

italienska: saltarello och tarantella; af

de polska: masurka, polonäs, krakoviak,

varschovienne; af de ryska: golubez

och kosak; af de böhmiska: polka och

furiant; af de magyariska: csårdås. De
germanska folken ha aldrig haft sam-

ma förkärlek för dansen som deras

östra och södra grannar, och f. har där-

för ej där fått samma folkliga karak-

tär. Högst bland dem torde de nor-

diska folken, norrmännen och svenskai'-

na, stå. I Tyskland ha blott de sydli-

gare folken (bayrarna och österrikar-

na) utbildat särskilda former (Ländier,

vals). I England finnas morris, svärds-

dans, reel, carol samt jig. I Danmark
ha särskildt kontradanserna (totur, Ar-

tur m. m.) utbildats i folklig riktning.

De norska folkdanserna äro i hög grad

karaktäristiska. Hit höra särskildt

springdans och halling. I Sverige har
polskan (s. d.) spelat samma roll som
kontradansen i Danmark. De flesta for-

merna ha utbildats hos folket imder
1700-talet. Under 1800-talet ha äfven kon-

tradanserna (kadrilj, angläs) utbildats

hos folket. — Litt.: T. Norlind, Studier

i sv. folklore V; s. förf.. Sv. allmogens lif

II: 5; s. förf.. Källorna till sv. musikens
hist. IV: Den folkloristisktmusikaliska

litteraturen (Sv. Musikt. 1901: 20). Goda
beskrifningar af svenska folkdanser

lämna bl. a.: Lekstugan I (texthäftet)

och II, Philochorosalbum, Dansar o. Lå-

tar saml. af Philochoros; N. Andersson,

Musiken i Skåne (Sv. Landsm. XIV: 2).

— Af norska f.-samlingar torde Ludvig
M. Lindemans "Norske Fjeldmelodier"

vara den bästa. Den finska hufvudsam-
lingen är: Suomen Kansan Sävelmiä
III: Kansantansseja. De sydslaviska

folkens bästa samling är Fr. S. Kuhac's
"Narodne popievke" IV. En populär

samling ungerska danser är Bolla Gä-

bors Magyar Dal-Album (Coll. Litolff).

Af allmänna samlingsverk se Berg-

greens stora samling folkvisor och folk-

danser. Af arbeten om f. är ännu C.

Engels "An introduction to the study
of national music" 1866 af värde. En

bibliograflsk förteckning öfver de mu-
sikaliska källorna utgaf samma förf.

1879: "The literature of national music."
— Se vidare Dans samt äfven danserna
själfva på deras namn.
Folke Birgersson till Ring-

stad, Raoul sire de Créqui, skådespel

med sång i 3 akter; text af Monvel, mu-
sik af Dalayrac (Paris 1789); imitation

af O. Kexel med bibehållande af Da-
layracs musik uppförd på k. t. Sthlm
f. ggn 28. L 1793; var på sin tid ett af

de populäraste styckena, hvai*s melodier
allmänt sjöngos i hufvudstaden; upplef-

de 70 representationer intill 1829.

Folkinstrument. De flesta f. gå tillba-

ka till äldre former af kulturinstru-

ment och ha af folket utbildats i själf-

ständig riktning. De mest typiska f.

äro herdeinstrumenten, af hvilka finger-

pipan, luren och säckpipan äro de van-

ligaste. Af stränginstrumenten äro föl-

jande de vanligaste: liran (bondeliran),

sinfonien, nyckelharpan, bayriska citt-

ran och den finska kanteleu. Studiet af

f. har ännu ej begynt att bedrifvas ve-

tenskapligt. Af förarbetena må nämnas
Kuhac's beskrifning af de sydslaviska

f.: Opis i poviest narodnih glasbala ju-

goslovjena I Strunila 1877, II Svirala.

En förträfflig svensk bok i ämnet är

K. E. Södlings "Svenska folkmusikens

historia" (handskrift i Mus. ak:s bibi.).

En kortare öfversikt af sv. folkinstru-

ment finnes i T, Norlinds Sv. allmogens
lif II: 5. — Se de ofvannämnda instru-

menten själfva.

Folklek, se Ringlek.
Folklore, musikalisk, omfattar:

folkvisa, folkdans, folkinstrument, spel-

män och sägner rörande musik.

Folklåt, se Låt.
Folksång. De fosterländska national-

sångernas historia är ej gammal. De
flesta äro ej äldre än 100—150 år. De
indelas vanligen i två grupper, folkhym-

ner och folksånger, och ha ofta diktats

vid ett visst bestämdt tillfälle, då den

nationella hänförelsen särskildt varit

hög. De båda arterna skilja sig föga från

hvarandra. Folkhymnen riktar sig mera
till konungen och nedkallar Guds väl-

signelse öfver honom och hans regering,

folksången talar om folket själf och dess

frihet, prisar landets natur och uppma-
nar ofta till kamp för friheten och lan-
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det. Musikaliskt sedt äro f. i allmän-

het af komponister af andra ordningen

(Haydn ett undantag), och ofta har en

tillfällighet gjort, att melodien kommit
att bli f. Ofta är melodien tagen från

en känd, för tillfället ofta sjungen visa,

än ett populärt teaterstycke, än en folk-

visa, än en ryttarmarseh m. m. De mera
framträdande f. äro: England: "Rule

Britannia", "God save the king"; Hol-
land: "Wilhelmus van Nassouwen";

Belgien: "Brabanconne"; Frank-
rike: "Marseillaisen"; Tyskland:
"Deutschland, Deutschland iiber allés",

"Wacht am Khein", "Heil Dir im Sieges-

kranz", (Preussen: "Ich bin ein Preus-

se"); Österrike: "Gott erhalte Franz
den Kaiser"; Ryssland: "Bojé tsare

krane" (sv. på texten: "Konung och

rike. Herre beskydda") ; För. Stater-
na: "Yankee doodle", "Står spangled

Banner"; Japan: "Ki mi gajowa"
("Må kejsarhuset blomstra i eviga ti-

der", ny text till gammal japansk melo-

di); Danmark: "Kong Christian stod

ved hojen mast", "Der er et yndigt
land", "Danmark, dejligst vang og vän-

ge"; Norge: "Ja, vi elsker dette lan-

det"; Finland: "Vårt land, vårt land".

Den svenska folksångens historia om-
fattar en tid af nära hundra år och
tycks ej definitivt vara slut ännu. Den
äldsta f. är en kungssång till Gustaf
III: "Gustafs skål! Den bäste kung"
tryckt f. ggn 1772. Denna stod kvar till

1820-talet. År 1805 sjöngs f. f. ggn en
annan sång: "Bevare Gud vår kung",
en hyllningsdikt till Gustaf IV Adolf;
blef sedan med 20-talet f. och kvar-
stod som sådan, tills den på 70-talet

undanträngdes af "Du gamla, du fri-

ska". Jämte denna Gustaf IV Adolf-
sång sjöngs under kortare tid äfven an-
dra som f. "Svenska folksången" kallas

officiellt på 1820- och 30-talet en sång till

Karl XIV Johans ära: "Karl Johan vår
kung". En tid försökte man äfven som
nationalsång en visa ur hist. drameu
"Svante Sture o. Martha Leijonhufvud"
af J. N. Eggert: "Upp, bröder! för ko-
nung och fädernesland", men den blef

aldrig allmänt antagen. Då Oskar I

tillträdde regeringen 1844, diktades och
tonsattes en mängd folksånger till kun-
gens ära, däribland Fr. Berwalds "Sven-
ska folk i samdräkt sjung", J. P. Grön-

hamns "Åter har morgon grytt", J. E.

Gilles "Gud skydde Svea folk", V. Söhr-

lings "Hell Oscar! Hell vår dyre kung",

V. Uddens "Konung, Ditt välde mildrikt

Du ställde", G. Wennerbergs "Bjöd så i

Thule" samt O. Lindblads "Ur svenska
hjärtans djup". Af alla dessa trängde

den sistnämnda grundligast igenom,

kanske allra mest därför, att den sjöngs

af Sveriges dåvarande främsta mans-
kvartett. "Du gamla du friska", Dy-
becks text till en folkvismelodi, blef po-

pulär på 70-talet och trängde fullt ige-

nom på 80-talet, för att med 90-talet bli

den enda sjungna tillsammans med
kungssången "Ur svenska hjärtans djup".

Jämte dessa två har alltsedan 80-talet

som svensk f. äfven sjungits den finska:

"Vårt land". Då man på 90-talet ej rik-

tigt ville erkänna "Du gamla du friska"

som f., sökte man 1899 genom allmänt

upprop egga våra svenska tonsättare att

skrifva en sådan. En stor mängd för-

slag insändes, och ett urval gjordes,

hvilket inöfvades och sjöngs offentligt.

Dock kunde man ej enas om någon viss,

och hela idéen förföll så småningom
1901, sedan man tryckt ett urval för att

sjungas som allmänna fosterländska

sånger. — Litt.: H. Abert, Eine Natio-

nalhymnen-Sammlung (Zeitschr. d. IMG
II, 1900 s. 69—79); O. Bohm, Die Volks-

hymuen aller Staaten des deutschen

Reichs 1901; S. Rousseau-Montorgueil,

Les chants nationaux de totis les pays
1901; Em. Bohn, Die Nationalhymnen der

enropäischen Völker 1908. Den svenska
folksångens historia jämte utförlig bib-

liografi i ämnet meddelas i Frith. Grön-

hamns anmärkningar till "Högtidstal

hållna i Kongl. Mus. ak." Sthlm 1885 s.

121—127. — Se vidare de enskilda sån-

gerna själfva.

Folkvisa. Melodierna till f. äro olika

allt efter de olika tidsåldrarna. Medel-
tidens visa, balladen, visar en afgjordt

vokal karaktär, 1500- och 1600-talets är

mera instrumentalt byggd, och 1700-ta-

lets f.-melodi står i bestämdt beroende af

folkdansen. Balladmelodiens grundska-
la är pentatonisk på d med remini-

scens af den doriskt-autentiska kyr-

kotonarten: d f g a c; i melodiskt hän-
seende kan visan delas i tre delar, af

hvilka den sista är en upprepning af

den första: I d c d f g a; II f g a c';
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III d c d f g- a. Modernt sedt skulle

man kunna uttrycka denna melodibild-

ning så, att första och tredje delen går

i moll och mellersta delen i motsva-

rande durtonart. Denna balladens me-
lodi är tydligast fi-amträdande i Sve-

rige (Finland) men saknas ej i Norge
och Danmark. Under balladens upplös-

ningstid på 1400-talet, då de tyska in-

flytelserna blefvo starkare, blef melo-

ditypen en annan af afgjordt tysk ka-

raktär, hvilaude pä en pentatonisk figur

af samma typ som den lydiskt-plagala

kyrkotonarten: f g a c' d' med tillägg af

tonerna f c f g a. Denna påminner
mera om vår moderna durskala på f och

öfvergår ofta helt och hållet i denna.

Som en sammansmältning af den äldre

och yngre typen uppstår den utvid-

gade typen d c d f g a c' (d'), där me-
lodien redan från början griper om en

oktav. Ett godt exempel på denna kom-
bination är mel. till "Liten Karin". 1600-

talet lät den instrumentala dansmelo-
dien utveckla sig under inverkan af

<len samtida europeiska kulturmusiken.

Denna nya folkvismelodi var fullt utbil-

dad vid 1800-talets början, då den upp-
tecknades af folkforskare. Karaktäristi-

ska exempel på den äro bl. a. "Djupt i

hafvet", "Ack Värmeland du sköna" (bå-

da upptecknade före 1820); "Mandom,
mod och morske män", "Allt under him-
lens fäste" m. fl. Alla dessa sistnämnda
melodier kunna i den form de nu före-

ligga ej vara äldre än 1600-talets början

och torde knappast ha fullt utbildats,

förrän på 1700-talet. Afståndet mellan
balladvisaus melodi och denna instru-

mentala form är för stor, för att båda
skulle kunna ha uppstått samtidigt. En
tredje melodiart representeras af ring-

danstypen med den pentatoniska figu-

rens, f g a c' d', öfre del (a c' d' c') såsom
melodibildande element, ofta med en till-

lagd högre liggande del, c' d' f c', såsom
komplement. — Litt.: T. Norlind, Sv.

musikhistoria 1901; s. förf.. Sv. allm. lif

II: 5; K. Valentin, Studien iiber die

schwed. Volksmelodien, Leipzig 1885;

Cath. Elling, Vore folkemelodier, Kna
1910. En bibliografi öfver de musikaliska
samlingarna af svenska folkvisor se T.

Norlind, Källorna till sv. musikens hi-

storia IV: Den folkloristiskt-musikali-

ska litteraturen, Sv. Musikt. 1901: 20.

Follia, se Folie d'E s p a g n e.

Fondamento (it.), grundbas, generalbas.

Fonds d*orgue (fr.), principal.

Fonograf, apparat, hvarmcd vokal- o.

instrumentaltoner kunna åter framkal-

las; konstruerad af den amerikanske fy-

sikern Th. Edison 1877. Den sedermera
förbättrade f. har fr. o. m. 1890-talet fått

en vidsträckt användning äfven i mu-
sikvetenskapens tjänst i och för upp-

tecknandet af folkmelodier hos natur-

folken. F. har därmed möjliggjort ett

vetenskapligt exakt återgifvande af me-
lodierna i notskrift. Genom att kopiera

valserna i hållbart materiell har det

lyckats att för lång tid bevara melodi-

erna; å flera platser (Berlin, Köpen-
hamn m. fl.) har man sålunda anlagt f.-

arkiv af folkmelodier och utsändt "upp-

tecknare", hvilka blott ledt upptagandet
af tonstycket i f.; det exakta återgif-

vandet af stycket har sedan öfverläm-

nats åt skolade forskare. Å några stäl-

len har f. ersatts af grammofon (Wien),

hvarvid grammofonplattan gör samma
tjänst som f.-rulleu.

Forchhammer, E j n a r, f. 19. 6. 1868 i

Köpenhamn; kammersanger; student

1887; cand. mag. 1894; elev i sång af

Miskow i Kphn, Lieban i Berlin, Törs-

leff i Leipzig och Sbriglia i Paris; debu-

terade 1. 10. 1895 i Liibeck som Lohen-
grin; k. operasångare i Dresden 1896

—

1902; därefter hjältenor i Frankfvirt

a. M.; k. liofoperasångare i Wiesbaden
fr. 1. 9. 1912; har företrädesvis sjungit

tenorpartierna i Wagners dramer; dess-

utom Florestan i "Fidelio", Canio i "Pa-

jazzo"; Pedro i "Dalen" m. fl.

Forkel, Johan Nikolaus, f. 22. 2.

1749 i Meeder, Koburg, t 20. 3. 1818 i

Göttingen; efter gymnasialstudier i Lti-

neburg begaf han sig 1769 till Göttin-

gen för att där studera juridik; de mu-
sikhistoriska studierna togo snart öfver-

handen, och han valde därför miisikeu

till sitt lefnadskall; han blef först univ.-

organist, sedan (1778) univ.-musikdirek-

tor; 1780 dr h. c. De flesta af hans skrif-

ter ha varit af stor betydelse för musik-

vetenskapen: tlber die Theorie d. Musik,

1777; Allgemeine Geschichte d. Musik,
1788—1801 (slutar c. l550); Allgemeine
Literatur d. Musik, 1792 (en musikhist.

bibliografi af högt värde); Uber Johaun
Sebastian Bachs Leben, 1803. F. kompo-
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sitioner uro af mindre värde. — Om F.

och Joseph Kraus se Silfverstolpes

Krausbiografi s, 16 f.

Formelmetoden, en tonträffningsme-

tod, där föreställningen om de särskilda

tonerna i den diatoniska skalan bindes

vid minnet af små melodiska fraser,

s. k. formler, af hvilka hvar och en

hänför sig till en särskild af samma
toner. Af de båda tonträffningsmeto-

derna, den melodiska och harmoniska

(klangmetoden), tillhör f. det förra sla-

get. F. är närmast en modern utbild-

ning af Guidos af Arezzos solfametod.

Den nya metodens grundstomme består

af tre hufvudformler med tonikan, ter-

j^n och dominanten som begynnelseton:

I. c d c. II. e f e c. III. gr a g h c

eller uttryckt i solfabeteckning: I. do

re do. II. mi fa mi do. III. sol la sol

si do. De öfriga för 2, 4, 6 och 7 ton-

stegen i diatoniska skolan äro endast

delar af dessa tre hufvudformler. Hvar-

je formel slutar med grundtonen. Moll-

formlerna äro ej öfverallt lika. Upp-
finnaren af f. är fransmannen Dessirier,

livilken först försökte den i Frankrike

dock utan nämnvärd anslutning. Först

sedan han vändt sig till Belgien, blef

den i högre grad populär, och den bru-

kas nu i detta land allmänt vid läro-

A-erken. Till Norden kom metoden med
Martin Wegelius, hvilken under en stu-

dieresa i dec. 1889 lärde känna henne vid

Briissels konservatorium. Från Finland
infördes den af N. E. Anjou och Anna
Bergström till Sverige, där den äfven

upptogs af C. O. Holmberg i Göteborg.

Till Norge kom f. genom organisten

Söraas i Bergen. I Danmark begynte
den 1901 tillämpas först af H. Tofte vid

Skaarups seminarium, sedan af Otto

Just i Köpenhamn m. fl. andra. Holm-
berg har dessutom konstruerat en s. k.

ljudande tontafla för att åskådliggöra
bildandet af skalor. — Litt.: N. P. Nor-
lind. Studier i formelmetoden 1912; C. O.

Holmberg, Studieberättelse 1910; Anna
Bergström, Sångkurs för skolan II; M.
Wegelius, Kurs i tonträffning m. fl.

sångböcker af f:s representanter.

Forminx, ett gammalgrekiskt instru-

ment tillhörande lyragruppen (kithara);

bars i ett öfver skuldran hängande band
och anslogs med plektron; f. speltes af

Apollo enligt de äldre grekiska skalderna.

Foroui. Jacopo Giovanni Battista,

f. 25. 7. 1825 i Verona, t 8. 9. 1858 i Stock-

holm (af kolera); af sin fader Dome-
nieo F., som var kapellmästare, erhöll

han tidigt en grundlig musikalisk bild-

ning; han bestämdes dock för den civila

tjänstemannabanan och idkade därför

juridiska studier, men hans fallenhet

för matematik vände snart hans håg åt

det militära yrket; blef ingenjörsofficer

samt tjänstgjorde någon tid i sådan

egenskap; emellertid fortsatte han if-

rigt sina musikaliska studier, och sedan

några af honom utgifna kompositio-

ner för sång och piano blifvit emot-

tagna med bifall, beslöt han uteslutan-

de ägna sig åt denna konst; i kompo-
sition och instrumentation hade haa
någon tid till lärare Alberto Mazzuccato»

hvilkens främsta förtjänst bestod i att

fästa sina elevers uppmärksamhet på
Mozarts och Beethovens instrumentala

verk. F. fick snart en ovanligt sä-

ker orkesterbehandling och drog äfven

nytta af sina studier af tyska mä-
stare. Eedan före sitt tjugonde år hade
F. hunnit resa till Holland, Belgien,

Frankrike och Spanien som kapellmä-

stare; i Milano vann han mycket erkän-

nande genom sina båda där uppförda

operor "I gladiatori" och "Margherite"^

(pr. 8. 3. 1848). Till Stockholm kom han
sommaren 1848 tillsammans med Vincen-

zo Gallis italienska operatrupp; sedan

detta sällskaps orkesteranförare Paolo

Sperati 1849 blifvit kapellmästare vid

teatern i Kristiania, blef F. ledare för

orkestern; han skref för denna sin opera

"Cristina di Svezia", som 1849 uppfördes

i Stockholm af nyssnämnda sällskap.

1. 10. 1849 kallades han, ehuru endast 24

år gammal, till svensk hofkapellmästare

och kvarstod på denna post till sin död.

Han var dessutom fr. o. m. 1850 äfven

förman för sångscenen vid k. t. För
svenska scenen skref han musik till en

mängd skådespel, divertissement, tillfäl-

lighetsstycken, komedier m. m. Han»
berömdaste verk blef "Advokaten Pate-

lin", som f. ggn uppfördes tre mån.
efter hans död och sedan återupptagits

flerfaldiga gånger; af öfrig musik för

scenen märkes: "Berthas piano" 1855;

"Grefve Saint Héléne" 1849, "Jag äter

middag hos min mor" 1857; "Den lif-

egna" 1858; "Sullivan" 1853 m. fl. Dess-
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iitom musik till prologen i auleduing af

Karl Johaus bildstods aftäckande 1854;

1853 uppfördes i katolska kyrkan i Sthlm

«n mässa af honom; dessutom kompone-
rade han en känd triumfmarsch, sånger,

pianosaker samt en mängd ouverturer,

•däribland den berömda i C-moU tilläg-

nad svenska hofkapellet. Under 1870-ta-

let upptogs tämligen allmänt i Italien

hans kompositioner, och man prisade

<lem nu såsom tillhörande de bästa af

1800-talets många italienska mästare.

Särskildt firade "La scalas" orkester

1878 vid världsutställningen i Paris

verkliga triumfer med F:s ouverturer i

<I!-moll och E-dur. F. var en framstå-

ende dirigent och står som sådan jämte
Du Puy såsom 1800-talets främste sven-

ska kapellmästare. Om honom som mu-
siker och personlighet yttrar Blanche:

"Rossinis, Donizettis och Verdis beun-

drare och elev tornade i början något

emot nordens smak för Tysklands mä-
stare, en Mozart, en Weber; men han
fann sig snart, tog seden och smaken dit

han kom, tycktes sedan dela sin kärlek

lika mellan Italiens och Tysklands par-

titurer, fyllde mästerligt sin plats och

gaf ny ordning, nytt lif åt det gamla
kapellet. Häftig och brusande i början,

blef han snart sina lugna kapellisters

bästa vän, liksom han redan förut var

andras. Få främlingar, om ens någon,

hafva under så kort tid vunnit så mån-
ga vänner som han, väninnor icke minst,

ty han kunde vara förledande, förtju-

sande, oemotståndlig, när han ville, och

han ville det nästan jämt." — Af tryck

upptager manskvartettsamlingen "Odins-

lund och Lundagärd" II en bön ("Snart

spännes öfver land och sjö") af honom;
Mus. ak:s bibi. förvarar i handskrift

partituren till "Cristina, regina di Sve-

zia". Flera af hans komp. trycktes i

pianoarr. i Milano. Litt.: F. A. Dahl-

gren, Stockholms teatrar; Ad. Lind-

gren, Svenska hofkapellmästare; Aug.
Blanche, Minnesbilder; Sv. Musiktidu,

1908: 14; L. Höljer, biografi och kompo-
sitionsförteckning i Svenska tidningen

Dagligt Alleh. 1858: 218.

Forsberg, Amanda Nestoria, f.

26. 2. 1846 i Stockholm; dansös; 1864—69

premiärdansös vid k. t. i Stockholm;
1870—82 anställd vid hofoperan i Berlin;

hennes dans karaktäriseras af en säll-

synt luftighet och finhet samt stor mi-

misk förmåga.

Forsell, John, f. 6. 11. 1868 i Stock-

holm; student 1888 och officersexamen

3890; s. å. underlöjtnant vid Upplands
i"egemente; 1892—94 tog han lektioner i

sång vid konserv, för Giinther; 1894—95

i Paris; efter att 1896 erhållit 3 års per-

mission från militärtjänst debuterade
han 26. 2. 1896 å k. t. som Figaro i "Bar-
beraren" och vann stor framgång genom
stor och vacker röst, smakfullt sångfö-

redrag och lifligt spel. Efter denna de-

but blef han engagerad vid k. t. och
fick snart flera kräfvande roller att upp-
bära. År 1900 sjöng han dels vid sven-

ska orkesterkonserten i Paris dels vid

en orkesterkonsert i Köpenhamn under
J. Svendsen; med höstterminen 1901 af-

gick han från k. t., gästade i Kristiania

och företog tills. m. W. Stenhammar en
konsertturné i Sverige; i början af 1902

gjorde F. en resa till Bayreuth med tan-

ke på ett möjligt engagement därst.; på
Cosima Wagners inrådan studerade han
för kormästaren Julius Kniese; engage-
ment kom emellertid då icke till stånd;

s. å. gästade han vid k. t. i Köpenhamn
med stor framgång; spelterminen 1902

—

03 var han engagerad för gästspel vid

k. t. i Stockholm och 1903—09 innehade
han fast engagement därst. Under den-

na tid företog han äfven flera resor till

Köpenhamn, där han uppträdde å k. t.

1908 gästade han på teatern i Åbo och
uppträdde 1908 och 1909 med stor fram-
gång på konserter i Helsingfors. 1909

—

10 var han anställd vid Metropolitan-

operan i New York men kunde endast

uppträda ett fåtal gånger, enär en elak-

artad halsåkomma beslöjade hans röst.

Sedan han hösten 1910 återkommit, har
han sjungit dels vid k. t. i Stockholm
dels vid k. t. i Köpenhamn samt dess-

utom konserterat i Skandinavien och
Tyskland. F. har flera år sjungit som
solist vid Lunds studentsångförenings

konserter och äfven åtföljt dem på en

del konsertresor. Af hans många roller

må nämnas: Eugen Onegin, Don Juan,

Almaviva i "Figaros bröllop", Hans
Heiling, Tonio i "Pajazzo", Sjökungen
i "Vikingablod", Valdemar i "Valde-

marsskatten", Agamemnon, Simeon, Vi-

dar i "Tirfing", Vilhelm Tell. Dessutom
har han varit en värdefull kraft i Wag-
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nerdramerna som Flygande holländaren,

Wolfnim, Wotan, Telramuud, Gunther,

Hans Sachs, Beckmesser m. fl. F:s röst

är en ovanligt klangfull baryton i syn-

nerhet åt liöjdeu stark och fyllig; den

lämpar sig ytterligt såväl till opera-

arian som romansen. F:s sceniska upp-

trädande påminner något om d'Ändrade,

af hvilkens sceniska konst han lärt myc-

ket; som skådespelare förstår F. att på

ett sällsynt sätt tjusa och behaga. — F.

är .sedan 1901 gift med sångerskan G u r-

1 i C a r 1 s t r ö m, hvilken i mars 1901

debuterade å k. t. i Stockholm som Gilda

i "Rigoletto".

Forsslöf, A b r a h a m, f. 27. 3. 1795 i

Stockholm, t 5. 9. 1869 därst.; grosshand-

lande; "känd för sin sällsynt sköna och

klangrika tenorröst"; elev af Stieler och

Crsplius; sjöng ofta i solopartier på Har-

moniska sällskapets konserter; var äf-

ven i många år en af sällskapets direk-

törer; i många af hufvudstadens kretsar

var F. också en eftersökt sångare; nitisk

medlem i Par Brieole; en vacker solo-

kvartett bildade: Schlachter, Wikman,
Lindsten och F. Ass, LMA 1822.

Försten, Filip August Karl, f. 6.

7. 1852 nära Helsingfors; sångare (bary-

ton) och sångpedagog; student 1871; elev

af Masset i Paris 1874 och af Lamperti

i Milano 1877; dessutom någon tid af

Pauline Lucca; engagerad 1878 i Syd-

amerika, 1880 på Malta samt i Stock-

holm vid k. t. 1883—87; 1889 åtföljde han
som solist M. M.-kören på dess Pariser-

resa och företog sedan konsertresor i

Holland, England, Tyskland, Sverige

och Ryssland, dels ensam, dels i sällskap

med Pauline Lucca; under sommarferi-

erna var han anställd vid den operascen

P. Lucca hade inrättat å sitt slott i

Gmunden. 1894 anställdes F. som sång-

lärare vid konservatoriet i Wien, där
han ännu verkar; af hans roller å sven-

ska operascenen märkas: Valentin i

"Faust", Erik i "Harald Viking", St.

Croix i "Paul o. Virginie", Escamillo i

"Carmen", Don Juan och Trumpetaren
i "Tr. fr. Säckingen". Såsom sånglärare

liar F. varit högt uppburen och flera af

de europeiska teatrarnas allra främsta
förmågor ha en gång varit hans elever.

Bland dem, som särskildt gjort sig be-

märkta kunna nämnas: Josefa Freund,
Margit Karmont, Hans Machood, K.

Renuer, Arthur Fleischer. Irma Gross,

Alexis af Enehjelm, Milena v. Sugh.

Forte (it.), starkt; f. possibile (it.), så

starkt som möjligt.

Fortepiano, el. piauoforte, se Piano.
Fortissimo (it.), mycket starkt, det

starkaste.

Forza (it.) kraft, .styrka; con tutta
f. (it.), med all kraft; forzando, med
förstärkt kraft, markeradt, framhäfdt.

1. Foss, Aage, f. 3. 4. 1853 i Köpen-
hamn, t 2. 4. 1894 därst.; barytonist och
skådespelare; elev af V. Bielefeldt och

C. Helsted; debuterade 21. 4. 1879 pä
k. t. Kphn som Mefistofeles i Gounods
"Faust"; k. t. fick äfven användning för

honom vid talscenen; på konserter har
han emellertid ofta låtit höra sig och

har särskildt som romanssångare (Schu-

bert) vunnit stort erkännande; 1884 stu-

derade han för Cortesi i Florens och ut-

gaf 1892 en bok: "Lidt om Sangskoler og^

Tonedannelse".

2. J u 1 i u s Christian F., f. 21. 4.

1879 i Dragör, Danmark; organist; org.-

ex. i Köpenhamn 1897; elev af konserv.

1900—01; organist i Sundby kyrka, Kphn,
sedan 1901; 1904—05 redaktör af "Med-
lemsblad f. Dansk Org.-forening"; sekr.

i "Musikpasdagogisk Förening"; utgifvit

flera goda musikhistoriska och musikpe-
dagogiska arbeten: "Organist- og Kan-
torembederne i Köbenhavn og de danske-

Köbsta?der" 1906, "Kirkeorgler i Dan-
mark"; har dessutom skrifvit en god
harmonilära och företagit omfattande
studier rörande äldre danska organister.

Foster, Stephen Collins, f. 4. 7. 1826

i Pittsburg, Pennsylvanien, f 13. 1. 1864

i New York; populär amerikansk vis-

kompositör; har försökt ge sina melodi-

er en viss amerikansk färgton; grep
med förkärlek sina ämnen ur negerlif-

vet, så t. ex. den i För. Staterna popu-

lära "Old folks at home". En samlad
upplaga af sångerna (175 st.) utgaf bro-

dern: "Biography, songs and musical

compositions of Stephen C. Foster" 1896.

Fotston, en beteckning på tonhöjden
inom orgeln: en 8-, 16-, 4-, 2-fotsstämma.

En öppen labialpipa med medelmensur
(principal) stämd på C har 8 fots längd.

En 4-fots pipa står en oktav högre, en.

16-fots en oktav lägre o. s. v.

Fourchette tonique (fr.), stämgaffel.
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Fourniture (fr.), den i orgeln befintli-

ga större mixturen.

fp= forte-piano.

Fra Diavolo eller Värdshuset i

Terracina, Fra Diavolo, ou FHötellerie

de Terracine, komisk opera i 3 akter;

text af Scribe, musik af Auber (Paris

1830); öfversatt af B. Crusell och gifven

första gången i Stockholm å kgl. tea-

tern d. 17. 5. 1833; upplefde sin 250: de

representation å k. t. 26. 3. 1908. Svensk
historik i Sv. Musikt. 1908: 17: "Aubers
Fra Diavolo på Stockholms operascen".

Framtidsmusik, föraktfull benämning
på Wagners musik; uppkom särskildt

med anledning af W:s skrift: "Das
Kunstwerk der Zukunft" 1850; namnet
skapadt af Ludwig Bischoff i "Nieder-

rheinische Musik-Zeitung". Namnet för-

klaras i Sverige f. f. ggn i Norman-
Rubensons musiktidning "Tidning för

teater och musik" 5. 1. 1859. De båda
utgifvarna, som med så ungdomlig häf-

tighet angripit den då rådande dilettan-

tismen i Sverige, voro själfva anhänga-
re af Mendelssolin-Schumann-riktningen

och således "hypermoderna" i det dåva-

rande Stockholm. Om man därför kal-

lade deras musikideal f., var detta lätt-

förklarligt nog. Rubenson måste emel-

lertid i ofvannämnda tidningsnummer
(n:r 1) noga precisera sin ståndpunkt

och samtidigt karaktärisera f. och Wag-
ners "Kunstwerk der Zukunft".

Frangalse, se F r a n s ä s.

Francesco da Milano, framstående lut-

kompositör och organist i Milano på
1530-talet; af hans många värdefulla

lutböcker förvarar Uppsala bibliotek

"Intabolatura de Lauto", Gardauo, Vene-
dig, 1546. En del handskrifna lutfanta-

sier af honom finnas äfven i samma
bibi.

Franchetti, Albert o, f. 18. 9. 1860 i

Turin; operakompositör; elev af Miin-

chens och Dresdens konservatorier; af

hans operor väckte särskildt "Germa-
nia" 1902 stormande bifall i Milano på
grund af dess ämne ur det tyska stu-

dentlifvet; af de andra må nämnas:
Asraele 1888, Cristoforo Colombo 1892,

Fior d'Alpe 1894, Il Signor di Pour-

ceaugnac 1897, La figlia de Jorio 1906. F.

skref äfven kammarmusik och orkester-

verk.

Francliezza (it.), dristighet, frimodig-

het, obundenhet.

Francliommc, A u g u s t e, f. 10. 4. 1808

i Lille, t 21, 1. 1884 i Paris; framstående
cellist; elev af Levasseur och Norblin

vid konserv, i Paris; 1826 anställd vid

Ambigu comique, 1827 vid théätre Ita-

lien; 1846 lärare vid konserv.; anordna-
de tills. m. D. Alard och Ch. Hallé kam-
marmusiksoaréer. F. var personlig vän
till Chopin och älskade den klassiska

musiken, hvilken han äfven förstod att

återge på ett förträffligt sätt.

1. Franck, Melchior, f. c. 1573 i Zit-

tau, t 1. 6. 1639 i Koburg; framstående
tonsättare; lefde någon tid i Niirnberg,

fr. 1603 till sin död kapellmästare i Ko-
burg; F. skref särskildt goda världsliga

sånger, hvilka ernådde en stor populari-

tet ej blott i hemlandet utan äfven i Nor-

den. Flera svenska bibliotek förvara

ännu outgifna verk af honom. I Uppsala
bibi. finnas: Tomus III melodiai*um sac-

rar. a 3. 4 vocib. 1604 och Threnodia3

DavidicsB 1615; Tyska kyrkans bibi.

Stockholm (nu Mus. ak:s bibi.): Flores

musicales 1610; Västerås' lärov:s bibi.:

Paradisus musicus, Geistliches Music-

Lustgärtlein I, II, 1636. Denna sist-

nämnda bok har imderlagd svensk text

till en del sånger, hvilket torde vara be-

vis nog, att F:s tonverk funnit öfning

bland skolgossarna vid Västerås' gym-
nasium.

2. C é s a r F., f. 10. 12. 1822 i Liége, t
8. 11. 1890 i Paris; kom vid 15 års ålder

till Paris och inträdde som elev vid kon-

servatoriet i okt. 1837, där han erhöll

Leborne till lärare i kontrapunkt och

fuga, Zimmermanu i piano, Berton i

komposition; erhöll redan 1838 första

priset i pianoklassen och 1840 följde än-

nu ett första pris för kontrapunkt och

fuga; i okt. 1840 inträdde han i Beno-

ists orgelklass och erhöll här andra

pris 1841; verkade sedan 1842—44 som
privatlärare i födelsestaden men slog

sig sedan definitivt ned i Paris, där han
först var organist i S:t Jean—S:t Frau-

cois, 1853 kapellmästare och 1859 orga-

nist vid Ste Clotilde; var dessutom en

mycket anlitad musiklärare i piano, or-

gel och komposition; 12. 2. 1872 erhöll

lian Benoists plats som organistprofes-

sor vid konservatoriet och ägnade nu

hela sin tid åt lärarekallet samt åt kom-
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poncraude. Som lärare var han en af

Pariserkonservatoriets allra främste och

förstod att på ett sällsynt sätt vinna

sina lärjungars förtroende och tillgif-

venhet. F. blef verkligt skolbildande,

och hans inflytande på unga tonsättare

sträckte sig betydligt utöfver kretsen

af de egna lärjungarna. Framför allt

utöfvade han ett varaktigt inflytande

på den rena instrumentalmusiken i

Frankrike, hvilken i hög grad blifvit

Isidosatt för opera- och sångmusiken.

Som kompositör visade F. en afgjord

förkärlek för de äldre tyska mästarna.

Bach synes han i sina orgelkomposi-

tioner ofta vilja efterlikna, men han

har dessutom ingående studerat Haydn,

Mozart, Beethoven samt operakomposi-

törerna Méhul, Grétry och Monsigny. I

öfrigt är F. en grubblande, sökande na-

tur, hvars grundkaraktär ligger mysti-

cismen nära. Som harmoniker förstår

F. att ständigt vinna nya intressanta

och verkningsfulla kombinationer. Hans
polyfona stil är alltid klar och intres-

sant; canon och fuga använder han gär-

na och älskar melodier med små tonaf-

stånd; kromatik och synkopering äro

synnerligen vanliga. F. skrifver inom
alla kompositionsformer: oratorium, kan-

tat, symfoni, symfonisk dikt, opera,

kammarmusik, musik för orgel och pia-

no samt solosång. Den allvarliga kyr-

komusiken, såväl de större vokala for-

merna som orgelmusiken, har han mest
af alla vändt sin håg till. Kammarmu-
siken blef genom honom en omtyckt
form i Frankrike, och han bidrog på så

sätt att väcka till lif många föreningar

i syfte att popularisera denna i Paris

tämligen försummade kompositionsform.
F:s kompositioner före 1846 (tre trior op.

1., fyra trior op. 2, pianofantasi op. H
m. fl.) äro mindre betydande; först med
kör- och orkesterverket "Ruth, éclogue
biblique", uppf. 4. 1. 1846, framträdde F.

i hela sin egenart. Längre fram åter-

gick han till samma andliga stilart i

"Rebecca, seéne biblique" 1881. Bland
hans andra körverk märkas: "Rédemp-
tion, poéme symphonique" 1872, oi-ato-

riet "Les Béatitudes" 1870—80, "Psyché,
poéme symphonique" 1887—88. Alla des-

sa skattas mycket högt. Under senare
delen af sitt lif skref han dessutom
två operor: "Hulda", efter Björnsons

"Halte Hulda", 1879—85, och "Ghiséle"

1888—89. Båda uppfördes först i Monte
Carlo, den förra 4. 3. 1894, den senare

6. 4. 1896. Äfven dessa prisas såsom
mj'cket goda. Vända vi oss till de in-

strumentala kompositionerna, finna vi

där flera med samma allvarliga mys-
tiska karaktär. De flesta symfoniska

verken och kammarmusiken skrefs un-

der tiden 1875—90. De viktigaste för

ork. äro: symfoniska dikterna "Les Éoli-

des" 1876, "Le Chasseur maudit" (efter

Biirger) 1883, "Les Djimes" 1884, sym-
fonien i D-moll 1889. Hit kan äfven

räknas "Variations symphoniques" för

piano och orkester, 1885. Af kammar-
musiken skattas med rätta högt piano-

kvintetten i F-moll, 1880, stråkkvartet-

ten i D-dur, 1889, och sonaten f. violin

o. piano i A-dur, 1886. Af soloverken

för piano och orgel äro de förra endast

få. De främsta synas "Prélude, Choral

et Fuga", 1884, och "Prélude, Aria et

Finale", 1889, vara. Orgelverken äro

många, och höra nästan alla till 1800-

talets bästa för detta instrument. F:s

allvarliga, religiösa känsla fann här

det bästa uttryck, och den tämligen

starkt framträdande Bachstilen hvilar

mindre på ängslig efterbildning än mot-

svarande läggning och lika grundkarak-

tär hos de båda mästarna. De bästa

orgelverken äro en fantasi i C-dur och

"Prélude, Fugue et Variations", båda
komponerade mellan 1863 och 1865. F:s

orgelkompositioner kräfva alla en om-
sorgsfull registrering. Af F:s många
lärjungar förtjänar särskildt nämnas:
Vincent d'Indy, Henri Dupare, Charles

Bordes, Camille Benoist, Alexis de Ca-

stillon, Arthur Coquard, Samuel Rous-
seau och Augusta Holmés. F:s pietets-

fullhet mot den äldre musiken har äf-

ven väckt till lif djupare förståelse för

musikhistorien i Frankrike. En af de

löftesrikaste unga forskarna i den fran-

ska äldre tonkonsten, J. Echorcheville,

har utgått ur F:s skola. Utanför Frank-
rike har F. utöfvat ett starkt inflytande

framför allt på den nordiska musiken,

däremot mindre på den tyska. — Litt.:

A. Coquard, C. F., 1891; G. Derepas, C.

F., Etude sur sa vie, 1897; P. L. Gar-

nier, L'héroisme de C. F., 1897; F. Bal-

densperger, C. F., 1901; V. d'Indy, C. F.,

1906 m. fl. En fullständig förteckning
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iif hans verk upptager äfven Groves
lexikon.

Franco, 1. från Paris, sannolikt

författare till musiktraktaten "Ars can-

tus mensurabilis" (Coussemaker Script.

I.); lefde i Paris vid midten af 1200-ta-

Ifct; en afskrift från 1400-talets början

af traktaten finnes i Uppsala bibi. (c,

-55), funnen bland Västeräskaniken Ulf

Holmgerssons böcker. — 2. F. från
Köln, den yngre med namnet F.; lefde

i andra hälften af 1200-talet; författare

till en musiktraktat "Compendium dis-

<iantus" (Coussemaker Ccript. I.).

Franska Institutet, se Institut de
F r a n c e.

Fransk ton, ton de Franee (fr.),

-en djupare stämning än kammartonen.
Se A.

Fransmän och Ryssar, Les Co-

saques, skådespel i 5 akter med melo-
dram och kupletter, af F. A. Arnault
och Judicis, bearbetad af J. Stjern-

ström, musik af J. A. Söderman, gifven

é. mindre teatern 9 gånger år 1854.

Fransäs (fr. fraucaise), en figurdans

tillhörande kontradanserna. Såsom spe-

ciell dansform uppstod den närmast på
1820-talet och vann popularitet vid mid-
ten af århundradet. Vid denna tid var
den så godt som den enda figurdans,

som dansades inom den högre societeten.

Kontradansen (s. d.), hvarur fr. utgått,

hade sin bästa tid på 1700-talet. En
TQängd olika kontradansturer ha uppta-

gits i f. men ej de samma i alla län-

der. Musiken är numera hämtad ur
•operor (^A- el. Vs-takt).

1. Franz, Robert, f. 28. 6. 1815 i

Halle, t 24. 10. 1892 därst.; till största

delen autodidakt i musiken; endast en
kortare tid elev af F. Schneider i Des-

sau 1835—37, hvars undervisning ej till-

talade honom; F. studerade själf de
främsta mästarnas kompositioner och
fördjupade sig särskildt i Bach, öfver

hvilken han längre fram skref två böc-

ker: "Mitteilungen iiber J. S. Bachs
Magnificat" 1863 och "Offener Brief an
Eduard Hanslick iiber Bearbeitungen
iilterer Tonwerke, namentlich Bach-
scher u. Händelscher Vokalmusik" 1871.

F. utgaf dessutom förträffliga bearbet-

ningar af Bachs och Händels verk samt
arrangementer af kompositioner af Men-
•delssohn, Schubert, Astorga, Durante

och Mozart. Hans själfständiga pro-

duktion omfattar så godt som uteslu-

tande "Lieder" med piano (första hft

1843). Antalet sådana är 257. Alla

dessa sånger ha gifvit honom ett be-

rättigadt erkännande såsom en af Tysk-
lands främste sångkompositörer bred-

vid Schubert, Schumann och Brahms.
I själfva verket står han Schumann när-

mast, men kärleken till Bach låter ho-

nom gärna upptaga det kontrapunkti-

ska skrifsättet. I yttre hänseende för-

fiöt F:s lif i stilla tillbakadragenhet i

Halle; 1841 blef han organist i Ulrichs-

kyrkan och 1859 univ.-musikdirektor.

Redan samma år första häftet sånger

utkom, begynte hans hörsel försämras,

och 1868 hade detta onda till den grad
förvärrats, att han måste uppge sina

platser. Genom goda vänners försorg

erhöll han en samlad hedersgåfva pä
30,000 Thaler. 1861 kallade univ, honom
till doktor h. c. — I Reclams univ.-bibl.

finnes en god biografi skrifven af R. von
Proehäzka (1894).

2. K a r 1 F., f. 1843 i Memel, t 1899 i

Berlin; blind musiker; organist 1877 vid

domkyrkan i Berlin; verkade med ifver

för förbättrandet af de blindas ställ-

ning.

Fras, musikalisk period, taktmotiv,

taktgrupp, sammanhängande afdelning.

Frasering, tydligt föredrag med fram-

häfvande af de musikaliska fraserna;

motsvarar närmast deklamationen af en

dikt; en god f. måste i främsta rum-
met hvila på en noggrann analys af

tonstyckets delar. F:s teori har när-

mast utbildats af nyare musikteoretici,

framför allt H. Riemann och Carpé.

Freddo (it.), kallt.

Frédon (fr.), drill.

Fredstrup, P e t r i n e, f. 1827, t 1881;

dansk dansös; 1845—71 en af k. t:s i Kö-
penhamn yppersta konstnärinnor; 1851

solodansös; lärarinna för balettkärens

kvinnliga elever.

Frejas högtid, prolog med anled-

ning af kronprins Oscars förmälning,

ord af P. A. Granberg, musik af J. F.

Berwald; uppförd å k. t. Sthlm 6 gånger
1823.

Fresco (it.), lifligt, friskt.

Frescobaldi, G i r o 1 a m o, f. 8. 9. 1583

i Ferrara, t 2. 3. 1644 i Rom; elev af Luz-

zasco Luzzaschi i Ferrara; 1607 organist

18



274 Fretta—Frieberj

i Mecheln; fr. 1608 till sin död organist

vid Peterskyrkan i Rom; betydande^ or-

ganist, som utbildade orgelspelet såväl

tekniskt som musikaliskt, i det att han

införde nya konstformer inom orgelkom-

positioner och fördjupade de gamla; F:s

homofona och polyfona stil är djärf och

själfständig, och hans kompositioner

förmå ännu tjusa. F. riktade äfven

klavértekuiken med nya former. J. J.

Froberger var F:s lärjunge. Af hans

många verk må nämnas: Fantasie a

quattro 1608, Eecereari e canzoni fran-

ecsi 1615, Toccate e partite d'intavola-

tura di cembalo 1614, 15, Capricci ... et

arie 1624, Arie musicali. Om F. se X. Ha-

berls monografi i Kirchenmusik. Jahrb.

1S87 och M. Seiffert, Geschichte d. Kla-

viermusik 1899 s. 126—146. Af nyuppla-

gor af hans verk må nämnas: Haberls

Collectio musices organicse (Br. & H.),

Chilesottis Biblioteca di raritä musicali

vol. VI: Partite di G. F. (Ricordi); dess-

utom smärre uppl. af B. Litzau, E.

Pauer, L. Torchi m. fl.

Fretta (it.), skyndsamhet, hastighet.

Frey, Hjalmar, f. 28. 11. 1856 i Viborg,

Finland, t 11. 1- 1913; finsk sångare (bas-

baryton); student 1873 i Helsingfors; elev

af Lamperti i Milano; debuterade 1881 i

Triest; anställd 1885 vid hofoperan i Pe-

tersburg; sjöng någon tid som solist vid

M. M.-körens konserter; har äfven gä-

stat Sverige och Danmark. Bl. roller

märkas: kardinalen i "Judinnan", Sara-

stro i "Trollflöjten", Bartholo i "Barbe-

raren" Lothario i "Mignon", Gremin i

"Eugéne Onegin", Gudal i "Demonen".

Freylinghausen, Johann Anasta-
sius, f. 1670, t 1739; teologisk författare

och utgifvare af andliga sånger; A. H.

Franckes hjälpare och efterträdare i

Halle. Hans sångbok "Freylinghausen-

sches Gesangbuch" 1704 (sedan flera

uppl.) vann en stor utbredning och var

äfven mycket populär i Sverige på 1700-

talet. Melodierna utmärka sig för arie-

artad karaktär och äga en liflig rytm,

som göra dem lätta och angenäma att

sjunga. F. synes ej själf ha skrifvit

några melodier.

Fribert, Frederik Louis Trojel, f.

1. 7. 1859 i Watertown, Amerika; elev af

konserv, i Köpenhamn 1876—78; organist

vid Hellig Kors Kirke, Kphn, sedan

1901; lärare vid konserv, fr. o. m. okt.

1901 och Blinde-Institut 1893; kompone-

rade solosånger, en suite för violin o. p.v

och utgaf 1892: "Lidt om möderne Pia-

nomusik."
Fridberg, Franz M., f . 1851 i Gross-

wardein, Ungern; violinvirtuos i Paga-

ninistil; 1867 anställd som violinist i

hofkap. i Wien; begynte sina konsert-

resor 1871 och gästade flera gånger Sve-

rige.

Fridens Gud! oss frid förlä-
na, psalm 376; Haeffner 376; mel. förfat-

tad af O. Åhlström.

Frideriei, Daniel, f. i Eisleben 1584,

t 23. 9. 1638 i Rostock (se Sammelb. d.

IMG. VII, 216); kantor vid Mariakyrkan

i Rostock från 1610-talet till sin död^

F:s kyrkliga kompositioner voro enkla

och melodiösa och lämpade sig därför

för skolbruk; särskildt fingo de stor be-

tydelse vid de svenska skolorna, där de

med förkärlek öfvades under 1600-talet;

en direkt insats i svensk skolsång gjorde

F. genom att arrangera den flerstämmi-

ga musiken till den svenska skolsamlin-

gen Pise Cantiones, andra uppl. af 1625^

Af hans egna samlingar blef "Delicia&

juveniles" 1630 mest anlitad. Ex. af

denna finnes ännu i Västerås' skolbiblio-

tek; Örebro skola och Nicolaikyrkan i

Stockholm ägde exemplar på 1600-talet.

Af de öfriga verken förvarar Uppsala

bibliotek "Sertum musicale" I, 1617, II,

1619, Växjö skolbibliotek "Sertum musi-

cale alterum" 1625 och "Bicinia sacra"

1623 samt Västerås' skolbibliotek "Viri-

darium musicum" 1625. — Om F. och

Sverige se T. Norlind, Latinska skolsån-

ger 1909 s. 58—60. Såsom prof på hans

kompositionsstil kan tjäna den i T. Nor-

lind, Schwedische Schullieder (Smlb.

IMG. II) s. 597 f. meddelade sången.

Frieberg, Frans Alfred, f. 13. 12..

1812 i Appunda, Österg.; omtyckt sång-

kompositör; elev af Mus. akad., där han
1840 tog org.-ex. och 1843 musikdir.-ex.;

blef sedan musiklär. vid elem.-lärov. i

Norrköping; han verkade här mycket
nitiskt för musiklifvets höjande och var

länge anförare för niusiksällskapet på
platsen; han vände sig dessutom till in-

dustriell sysselsättning och var 1857—66

klädesfabrikör; sistnämnda år flyttade

han öfver till Linköping, där han blef

musikdir. vid l:a lifgrenadjärregemen-

tet; under de 7 år han var bosatt i stifts-
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staden, var han en förtjänstfull ledare

af stadens musiksällskap; 1853 ass. och

1866 LMA.; flyttade 1873 till Stockholm,

där han sedan tillhört Mus. ak:s styrel-

se, varit medlem af dess förvaltningsut-

skott och läroverksstyrelsen; 1903 stifta-

de han en stipendiedonation å 5,000 kr.

vid konserv. — I Norrköping skref han

bl. a. en operett "Skogsfrun", som där

uppfördes. I detta stycke linnes inlagdt

hans mest bekanta solosäng "Ljungby
horn"; å Hirsehs förlag utkommo 6 häf-

ten solosånger vid piano, bland hvilka

må nämnas: "Vallflickan", "Hade jag

vingar" m. fl. En annan samling sån-

ger är "Korporal Brandts visor"; dessa

voro närmast afsedda att höja soldat-

sången till en nivå af mera hyfsning och

smak. Jämte solosånger har F. äfven

skrifvit flera populära manskvartetter,

däribland "Fosterlandet", "Jaktkor",

"Låt bägaren gå", "Skön jomfrue, luk

dit vindue op", "Suck på en sommaraf-

ton", "En glad visa". För piano skref

han en "Artillerimarsch" och "Krö-

uingsmarsch". — F:s stil är den gamla
svenska solosångens från århundradets

midt med den blida och klara melodiken

med anstrykning af svensk folkvisa och

det enkla harmoniska underlaget, tro-

hjärtad och vinnande utan allt grubb-

leri eller lärdom.

Friedländer, Max, f. 12. 10. 1852 i

Brieg, Schlesien; musikhistoriker och

sångpedagog; elev i sång af Manuel
Garcia i London och Stockhausen i

Frankfurt a. M.; väckte som konsert-

sångare i Tyskland stor uppmärksamhet
för sin vackra och välskolade röst (bas-

baryton) och sitt nobla och varma före-

arag; slog sig 1883 ned i Berlin och stu-

derade musikhistoria under Spitta; 1887

dr phil. vid Rostocks univ.; 1894 docent

och 1903 professor (musikdirektor efter

Bellermann) vid univ. i Berlin; 1908 ge-

lieim. Reg.-rath i Berlin; hedersdoktor i

Oxford 1911. F. har ägnat sin forskning

hufvudsakligen åt sången och dess hi-

storia. Hans stora verk är här "Das

deutsche Lied im 18. Jahrh." (bibliogra-

liskt). F. förbereder en utförlig biografi

af Fr. Schubert och har utgifvit i revid.

upplaga flera af denne mästares verk.

Å Peters' förlag finnas dessutom rev.-

upplagor af Mozarts, Beethovens, Men-
delssohns och Schumanns sånger m. m.;

utgaf äfven en "Kommersbuch". F. har

dessutom i Tyskland och Amerika blif-

vit högt uppburen såsom populär förelä-

sare. F. belyser gärna sina föreläsnin-

gar med en eller annan sång, hvarvid

hans klangfulla stämma förstår att

fängsla publikums såväl öra som hjärta.

Friedmann, I g n a z, f. 14. 2. 1882 i Krå-
kan; pianist; elev af H. Riemann och

Th. Leschetitzki; sedan 1905 lärare vid

kouservatoriet i Lemberg; har företagit

konsertresor i Europa och flera gånger
gästat Sverige. F. har komponerat ett

20-tal pianoverk och en del solosånger.

Friedrichs, Fritz, f . 1849 i Braun-

schweig; sångare; verkade fr. o. m. 1869

som skådespelare vid mindre teatrai', till

dess man 1883 i Niirnberg upptäckte

hans röstbegäfning; genom Cosima Wag-
ners förmedling fick han utbilda sig till

sångare och uppträdde f. ggn 1888 i Bay-

reuth som Beckmesser och Alberich un-

der stort bifall. F. har öfverallt företrä-

desvis med dessa två roller vunnit be-

rättigadt erkännande; han har äfven gä-

stat Stockholm (1902).

Frigel, P e r, f. 2. 9. 1750 i Kalmar, t 24.

11. 1842 i Stockholm; studerade först vid

gymnasiet i födelsestaden, där hans mu-
siklärare Hans Björkman förstod att in-

tressera honom för musik; 1770 tog han
studentexamen och 1776 fil.-mag.-graden

i Uppsala; han fick sedan en enskild lä-

rarebefattning i Stockholm; ingick 1779

i kgl. handels- och finansexpeditionen;

blef 1781 kopist, 1783 kanslist med sär-

skildt förordnande att föra protokoll in-

för konungen i statskonseljen; vid flera

riksdagar tjänstgjorde han som sekrete-

rare i statsutskottet; var dessutom sek-

reterare i statskontoret; 1801 erhöll han
tjänstledighet från alla sina sysslor med
bibehållande af lönen som pension. F.

var som ämbetsman ett mönster af or-

dentlighet och plikttrohet. Han glömde

dock icke tonkonsten. Redan i Kalmar
hade han skrifvit preludier och fanta-

sier för orgel, komponerat arier och du-

etter, hvilka utförts på helgdagsaftnar-

na. I Stockholm fick han rikligt till-

fälle att vidare utbilda sig som musiker.

Alla de framstående utländska konstnä-

rer, hvilka Gustaf III kallat in i landet,

lärde han känna. Såväl Naumann som
Kraus hörde till hans umgängesvänner.

I sällskapet "Utile Dulci", där musiken



276 Frigel

alltid stått högt i anseende, var han

medlem. I detta sällskap utfördes året

efter hans ankomst till Stockholm två

symfonier af honom. Dåvarande chefen

för k. t. föreslog honom då att på konun-

gens bekostnad företaga en resa till ut-

landet för att närmare utbilda sig som

tonsättare. F. studerade med ifver kom-

position för att förbereda sig till resan.

Hinder yppade sig emellertid, och af

studierna i utlandet blef intet. Nau-

mann erbjöd honom i stället att åtfölja

sig till Dresden, men äfven denna resa

blef ej af. Han valde därför fr. o. m.

nu definitivt ämbetsmannabanan och öf-

vergaf tanken på att med odelade kraf-

ter få ägna sig åt tonkonsten. På lediga

stunder arbetade han dock vidare, och

såväl Xaumauu som Kraus gåfvo honom
den bästa handledning. Af k. t. fick han

i uppdrag att lämpa musiken efter den

svenska texten till operorna "Arséne"

(af Monsigny) och "Zemir och Azor";

själf skref han till text af Pihlgren ope-

ran "Zoroaster", hvilkeu dock förblef

ouppförd. En kantat af Kellgren och

musik af F. uppfördes i Utile Dulci, där

den vann mycket bifall. 1778 invaldes

han i Mus. ak. samtidigt med Kraus och

Xaumann. Under 80-talet förde tjänste-

mannaåliggaudena honom allt mera
från tonkonsten, men 90-talet såg honom
alltmera återgå till musiken och efter

1801, dä han trädde tillbaka från alla

befattningarna, fyllde musiken hela

hans tid. 1796 blef han Mus. ak:s sek-

reterare, en befattning, som han med
nit och intresse skötte i 45 år. Då han
1841, enligt egen önskan, blef entledi-

gad från sysslan, lät akademien till be-

tygande af sin erkänsla prägla en skåde-

penning i guld öfver honom. 1795—1815

är hans viktigaste musikaliska produk-
tionstid. Flera kantater skrefvos på
1790-talet, af hvilka de flesta gåfvos i

Jakobs kyrka och en 1795 i Mus. ak.

Som introduktion till Mozarts requiem
1805 uppfördes en stor symfoni med fu-

ga af honom. I sällskapet "Nytta och
Nöje" skref han sorgmusiken vid min-
nesfesten öfver Wikmanson. Carl Sten-

borg begärde hans hjälp till några arier

i dramat "Eremiten", som 1798 gafs

f. f. ggn. Vid 1809 och 1810 årens riks-

dag kallades han af eckl.-utskottet att

biträda med upplysningar rör. svenska

koralverket, hvars förbättring då före-

togs, hvarefter han, enligt förordnande

biträdde psalmkommittén 1811—18, då

koralbokens författande uppdrogs åt

Haiffner i Uppsala under Mus. ak:s in-

seende. Orsaken till att han så hastigt

fråntogs det väl påbegynta verket var

närmast den, att Wallin vändt sig till

Geijer för att få en del musikaliska

upplysningar, och denne senare tog till

rådgifvare Haeffner, hvilken snart ryckte

allt arbete från F. Mellan de båda mu-
sikerna hade redan förut rått oenighet.

1815 utnämndes F. till professor i har-

monilära vid ak., hvarjämte han erhöll

öfverinseendet öfver ak:s undervisnings-

verk. Under denna tid författade han
sitt främsta verk oratoriet "Försonaren

på Oljoberget" till text af Ödman; un-

der Du Puys ledning uppfördes detta f.

ggn på k. t. 1815; 2:dra gången med nå-

gon omarbetning långfredagen 1820 på
Riddarhuset. F:s sista stora musikverk
var en kantat med ord af Wallin, som
uppfördes af Mus. ak. i Storkyrkan 1816.

F. var som kompositör en varm anhän-

gare af den stränga stilen. Handel,

Gluck och Haydn voro hans mönster.

Bach var vid denna tid ej i högre grad

känd i Sverige, och F. visade ingen af-

gjord beundran för Thomaskantorns
polyfona verk. F. värderade det klas-

siska, snillrika utan öfverdrifven kär-

lek till det gamla — det "ortodoxa" som
han uttryckte sig. "Han fordrade af

tonsättaren en klar och karaktäristisk

uppfattning af texten, en klar propor-

tion mellan delarne, en ren och klar

harmoni, otvungna och flytande modu-
lationer utan allt effektsökeri, rikedom
och omväxling i stämmor, samt en yt-

terst sorgfällig omvårdnad af deklama-
tion och prosodi" (Beskow). F. förde

en synnex-ligen vidsträckt brefväxling;

bland främlingar med Naumann, Vog-
ler, Cherubini, Neukomm, Spontini, Kun-
zen, Schneider, Horsley; bland sven-

skar: Adlerbeth, Skjöldebrand, Wallin,

Geijer, F. S. Silfverstolpe, Rutström.

Till F:s elever höra bl. a. Geijer och P.

C. Boman. — Litt.: utförlig biografi af

B. v. Beskow i "Minnesbilder" II, 293

—332; Mus. ak:s Handl. 1866 s. 31—36;

Josef Wallin, Vid sekr. P. F:s jordfäst-

ning 1843; Biogr. lexikon; Ny tidn. f.

mus. 1857; Sv. Biet 1843: 67; J. P. Cron-
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hamn, K. Mus. ak. åren 1771—1871. Af
F. själf äga vi en uppsats om Haeffners

koralbok i Allm. Journ. 1824: 6 (sign.

"Philaletes"); af hans bref meddelar
Beskow en del utdrag; en brefväxling

)uellan F. och Haeffner meddelar C. F.

Hennerberg i Sv. Musiktidn. 1909: 18.

Af F:s kompositioner förvaras de flesta

i Mus. ak:s bibi. (däribland oratoriet);

i Uppsala bibi. finnes en ouverture ("In-

iroduzione") till kantaten "Skynda
Euterpe" och en symfoni; allt i hand-

skrift. Tryckta komp. af F. äro få.

Iljrschs förlag utgaf några sånger.

Frigga, opera i 1 akt; text af C. G.

af Leopold, musik af O. Åhlström; upp-

förd 8 gånger å kgl. teatern i Stockholm
under tiden 1787—1803.

Frihetsbröderua, Les brigands,

Die Räuber, operett af Offenbach till

text af Meilhac och Halévy; svensk öf-

versättning af Ernst Wallmark; premiär
i Paris 1869; i Sverige f. ggn å Djur-

gårdsteatern, Sthlm, 27. 8. 1870; i Göte-

borg f. ggn 29. 3. 1871.

Frimmel, T h e o d o r von, f . 15. 12.

1853 i Amstetten, Neder-Österrike; 1879

med. d:r; ägnade sig med framgång åt

studiet af konsthistorien (Morellirikt-

ningen) och innehade 1884—93 plats vid

k. k. konstsamlingarna i Wien; inom
musiken har han gjort sig känd som god
Beethovenbiograf : Beethoven u. Goethe

1883, Neue Beethoveniana 1887, "Beetho-

ven" i Reimanns Beriihmte Meister, 1901

(2:dra uppl. 1903), Beethovenstudien I:

1905, II: 1906 m. fl.; utger sedan 1908 en

B.-årsbok.

F r i s k y 1 1 e n. Der Freischiitz, ro-

mantisk opera af K. M. v. Weber till

text af Fr. Kind; fullbordad 13. 5. 1820;

premiär i Berlin 18. 6. 1821; i London
f. ggn i English Operahouse, London
23. 7. 1824; på italienska ("Il franco ar-

ciero") ä Covent Garden 16. 3. 1850; i

Paris 7. 12. 1824 på Odéon med ny libret-

to af Castile Blaze ("Robin des Bois");

efter Kinds orig. öfvers. af Pacini ("Le

Franc Archer") ä Académie royale.

Paris, 7. 6. 1841 (med recitativ af Ber-

lioz); svensk öfvers. af A. Lindeberg; f,

ggn å k. t. Sthlm 23. 4. 1823.

Fritsch, Wilhelm, f . 1. 8. 1859 i Kö-
penhamn, t i Björneborg, Finland, 1. 4.

1911; efter att ha varit violinist i Kö-
penhamns konsert- och musikförening

och förste violinist vid Dagmarteatern,

flyttade han öfver till Björneborg, där

han 3. 6. 1884 tillträdde kapellmästar-

tjänst. I denna stad utvecklade han en

nitisk och mycket gagnande verksamhet.

Frivolo (it.), lättfärdighet, lekande.

Froberger, J o h a n n J a k o b, f. c.

1600 i Halle, t 7. 5. 1667 i Montbéliard;

ett svenskt sändebud, som händelsevis

genomreste Halle hörde hans sång och

tog honom med sig till Wien, där han er-

höll sin vidare utbildning; 1637—45 och

1653—57 var han hoforganist i Wien; re-

ste därifrån på hofvets bekostnad till

Rom för att utbilda sig hos Frescobaldi

1637—41; besökte äfven Paris och Lon-

don; F. var en af samtidens bäste or-

ganister och intager en framstående

plats bland 1600-talets tyska instrumen-

talkompositörer. Af hans A-erk trycktes

intet under hans lifstid; först 1693 och

1696 tillkommo två samlingar örgeltoc-

cater, canzoner och klavérsuiter; Adler

utgaf i Denkm. d. Tonk. in Österreich

(bd IV: 1, VI: 2 o. X: 2) en samlad upp-

laga af hans verk. Öfver F. se Fr.

Beiers "J. J. F." (Waldersee-Sammlung
59 f.) 1884, M. Seifferts Gesch. d. Klavier-

musik s. 169—179 och Ambros, Gesch. d.

musik 2. uppl. IV. 463 ff.

Frondörerna eller En dag under

partistriderna i Paris 1649, historisk ko-

medi med sång i 3 akter af Mélesville

(La maison du rempart, ou Une journce

de la Fronde), bearbetad af N. J. Cer-

vin-Stéenhoff, musik af A. F. Lindblad;

gafs å kgl. teatern i Stockholm 8 gånger
under åren 1835—36 (f. ggn 11. 5. 35);

med tillägg af åtskilliga musiknummer,
hvartill Lindblad själf skrifvit orden,

och med någon omarbetning af taltex-

ten ånj-^o uppförd 1860—61 nu 9 gånger;

repris 1898 med anledning af k. teaterns

invigning d. 19. 9. 1898. Utförlig re-

cension af operan i Tidning f. teater o.

musik 20. 2. 1836 nr 12.

Frosch (t.), talon (fr.), nedre delen på

en stråke.

Frottola, under medeltiden ursprung-

ligen en art af didaktisk- moralisk poesi,

ofta inlagd i prologen till de religiösa

skådespelen; innehållet öfvergick under
1400-talet till satir och kunde lätt få en

burlesk anstrykning. Under 1400-talets

senare hälft öfvergick namnet äfven på
karnevalssångarna och bestod nu af tre
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delar: ripresa, mutazioni och volta.

Denna form stod nära den senare medel-

tida konstballaden (s. d.) och hade en

ofta mycket uppsluppen karaktär (Lo-

renzo af Medicis karnevalssånger). En
förträfflig samling f. utgaf Petrucci

1504—08. De äro skenbart flerstämmiga

och vokala, men egentligen sjöngs blott

öfversta stämman, och ackompagnemen-
tet var instrumentalt. De beledsagande

stämmorna äro homofont hållna med
synnerligen konstlös harmoni. Efter allt

att döma har detta ackompagnement ur-

sprungligen improviserats. För den ho-

mofona musikens samt instrumentalmu-

sikens utveckling har f. spelat en viktig

roll. F:s utbredningsområde är när-

mast Norditalien med städerna Mantua,

Verona, Modena, Padua och Venedig.

De främsta namnen inom denna kom-
positionsart äro: Marco Cara och

Bartolomeo Tromboncino. Nam-
net f. förekommer först hos Francesco

Landino på 1300-talet. Se: H. Riemann,
Handb. d. Musikgesch. II: 1 s. 351 ff.,

Ambros, Musikgesch. III, 472 och den
utförliga uppsatsen "Die F. im 15. Jahr-

hundert" af Rudolf Schwartz i Viertel-

jahrsschr. d. MW. II, 1886 s. 427 ff. Om
f. i textligt hänseende se P. E. Guarne-
rio, Manuale di versificatione italiana

1893.

F r y n e, komisk opera i 2 akter af

Saint-Saens till text af Augé de Lassus;

premiär 1893 på op. comique. Paris; på
k. t. Sthlm f. ggn 11. 5. 1894.

Frälsta värld! i nådens un-
der, psalm 78; Hseffner 78; motsvarar nr
268 i koralpsb. af 1697; saknas i utländ-

ska källor och äfven i svenska före 1697.

Främmande toner, se Harmoni-
främmande toner.
Fröberg, Carl Johan, f. 28. 1. 1812

i Stockholm, f 15. 5. 1884 i Västervik;
utbildad af violoncellisten Gehrman;
var 1835—38 violoncellist i hofkapellet

och 1842—46 i mindre teaterns orkester;

flyttade sedan till Uppsala, där han ver-

kade som musiklärare 1846—63; sist-

nämnda år återvände han till hufvud-
staden, där han uppsatte en musikalisk
läroanstalt och till 1867 var pianolärare
vid k. t.; 1868 bildade han en elevteater,

där hans tre barn Johan (f. 1847),

Mauritz och Valborg (f. 1849; gift

med lärov.-adjuukten G. V. Backlund

1877; änka 1895) ingingo som sujetter;

den unga truppen visade sig först å

Ladugårdslandsteatern i Sthlm; sällska-

pet utvecklade sig hastigt, och de förra

eleverna intogo under tiden 1871—76 för-

sta platsen bland de ambulatoriska säll-

skapen; 1876—79 slog F. sig i ro i Upp-
sala för att utarbeta sin harmonilära;

de sista åren ledde han åter en lands-

ortstrupp, som med stort bifall gaf

sångpjäser såväl i våra större landsorts-

städer som äfven i Finland och Ryss-

lands hufvudstad. F. har utgifvit flera

böcker i musikteori, hvilka alla utmär-

ka sig för stor själfständighet och klar

blick för teoriens och praktikens nära

samband med hvarandra; de viktigaste

äro: "Försök till en grundläggning af

en verkligt rationell harmoni- och ton-

sättningslära" 1878, "Grundlagarne för

pianospelets teknik, jämte det väsentli-

gaste af allmänna musikläran" 1861,

"Skolungdomens musikaliska studium"

1855 (Ny tidn. för mus.), "Några ord om
de sköna konsternas betydelse" 1855. —
Litt.: Biogr. i Sv, Musikt. 1884: 11; "F:s

harmonilära". Sv. Musikt. 1884: 12; "Om
kvintförbudet" (ur otryckt ms. af F.)

Sv. Musikt. 1884: 17. — F:s son Mauritz,
f. 19. 2. 1851 i Uppsala, t 5. 5. 1907 i Lund,

var i flera år direktör för ett ansedt

teatersällskap ("Fröbergska sällskapet"),

där han ofta uppträdde som sångare;

bland hans roller märkas: Maroufle i

"Lille härtlgen", Eleonor i "Tjufskyt-

tarne". Don Pomponio i "Donna Jua-

nita".

Frödin, Paula, se L i z e 1 1, P.

Fröhlieh, Johannes Fr eder i k, f.

21. 8. 1806 i Köpenhamn, t 21. 5. 1860

därst.; violinist o. kompositör; uppträdde

redan 1815 å konserter; blef jan. 1821

violinelev i k. kapellet; 1824—25 uppträd-

de han ofta som konsertviolinist; elev af

Kuhlau i mus. formlära; 1827—29 sång-

mästare vid k. teatern; reste sedan med
statsunderstöd till utlandet för att vida-

re utbilda sig; efter Schalls död erhöll

han 1836 i uppdrag att dirigera operor-

na; insjuknade dock s. å. och måste söka

sydligare klimat samt ersattes definitivt

af Glaeser 1842; han ägnade sig sedan

uteslutande åt komposition; af hans
verk förtjänar särskildt att minnas
hans musik till Bournonvilles baletter

"Valdemar", "Festen i Albano", "Erik
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Menveds barudoin", "Raphael" (1835

—

45); dessutom musik till W. Holsts

"Borgfogdens Bryllup" 1835, L. Kruses
^'Natten för Brylluppet" 1830. I Italien

Icomponerade F. en symfoni, som upp-

fördes 1833; af öfriga kompositioner

märkas: 3 ouverturer, 4 stråkkvartetter,

1 sonat för violin o. p., 1 sonat för flöjt

o. p., 2 trios för 3 flöjter, 2 duetter för

2 flöjter, konserter, divertissementer,

potpourrier m. m.
Frösslind, Christina Elisabeth, f.

27. 2. 1793 i Stockholm, t 24. 10. 1861 i

•Göteborg; sångerska och skådespeler-

«ka; ingick 1804 i k. t:s sångskola, där
hon erhöll sin första musikaliska bild-

ning under Stielers ledning. F:s röst

var ej stor men särdeles behaglig; hen-

nes spel var förtrollande och naturligt,

på en gång naivt, täckt och konstnärligt

fulländadt; redan innan hon 1813 blef

fast engagerad vid k. scenen, hade hon
firat stora triumfer som Cendrillon, då
•denna 1811 första gången gafs; tillhörde

k. t. intill 1834, då hon tog afsked; in-

trädde 1836 åter men användes dock nu
allt mera sällan och slutligen endast i

mindre betydande talroller; 1844 afgick

hon definitivt och flyttade till Göteborg;
1813 hade hon ingått äktenskap med sån-

garen vid k. t. C. G. Lindström, men
blef skild från honom. Af hennes roller

märkas, utom ofvannämnda debutroll:

Antigone i "Oedipus", Doristella i "Gri-

selda", Amelina i "Lebeman", Zerlina i

"'Don Juan", titelrollen i "Fauchon". —
Den ovanliga framgång hon 1811 hade
som Cendrillon väckte afund hos en del

ai de medspelande; följden blef en liten

tidningsfejd, som öfvergick till tumult
på teatern; sedan striden afblåsts, tryck-

tes de flesta hithörande tidningsuppsat-

serna i en särskild bok "Cendrilloniana",

hvilken tillägnades F. — Ett synnerli-

:gen smickrande omdöme om hennes för-

måga som skådespelerska lämnar den
danske författaren Chr. Molbech, som
1812 såg henne i Stockholm. Yttrandet
finnes citeradt hos Dahlgren, Antecku.
om Stockholms teatrar s. 465 f.

Frost, P e r A X e 1, f . 5. 8. 1802 i Indal,

Medelpad, t i Stockholm 9. 4. 1853; sån-

gare och prästman; student 1822 i Upp-
sala; prästvigd 1825; fil. d:r 1827; pa-

storsadjunkt vid Jakobs och Johannes'
församlingar, Sthlm, 1828; vice notarie i

hofkonsistorium 1829; e. o. hofpredikant

1831; kyrkoherde i Arboga 1839; kon-

traktsprost 1841; kyrkoherde i Jakobs
och Johannes' församlingar, Sthlm 1843.

F. var högt uppburen som sångare och

förenade med en ypperlig af Haeffner

utbildad röst ett vackert och konstnär-

ligt föredrag. Han sjöng gärna i den
Geijerska kretsen i Uppsala och lät äf-

ven ofta höra sig på välgörenhetskon-

serter i Sthlm. Hans föredrag af Gei-

jers, A. F. Lindblads och Josephsons

sånger var särskildt sympatiskt. Också
förstod han på ett gripande sätt före-

draga kyrkokoralerna. F. var en ofta

sedd gäst i hufvudstadens musikaliska

sällskapskretsar på 1830- och 40-talen.

Fuchs, Albert, f. 6. 8. 1858 i Basel;

1876—79 elev af konserv, i Leipzig; 1880

musikdirektör i Trier; 1889—98 ledare

vid konserv, i Wiesbaden; sedan lärare

och musikkritiker i Dresden; har i mo-
dern riktning komponerat en mängd go-

da verk, däribland solosånger, duetter,

körverk, ("Seelig sind, die in dem Herrn
sterben" 1906, "Das tausendjährige

Krieg" 1908), stråkkvartett, violinkon-

sert, cellosonat, pianostycken m. m.

1. Fuchs, Karl Dorius Johann, f. 22.

10. 1838 i Potsdam; pianist och musik-

skriftställare; elev af Biilow, Weitz-

mann och Kiel i musik fr. o. m. 1859;

studerade samtidigt teologi vid univ. i

Berlin; 1868 lärare vid Kullaks akademi;

1869 organist vid Nikolaikyrkan i Stral-

sund; 1879 fil. dr. i Greifswald; 1871 åter

i Berlin, 1875 i Schlesien; fr. o. m. 1879

i Danzig som organist, musikreferent,

lärare m. m. 1904 professor. F. hörde

till de första, hvilka verkade för H. Rie-

manns fraseringsmetoder. Hans vikti-

gaste försvarsskrifter härvid äro: Die

Zukunft d. mus. Vertrags I, II, 1884, Die

Freiheit d. mus. Vortrags 1885, Prak-

tische Anleitung zum Phrasieren 1886.

Af hans skrifter må nämnas: Kiinstler

u. Kritiker 1898, Thematikon zu Peter

Gasts Die heimliche Ehe 1890.

2. Robert F., f. 15. 2. 1847 i Frauen-

thal; elev af konserv., i Wien, sedan

1875 lärare därst.; har framträdt som en

gedigen tonsättare af kammarmusik och

symfoniska verk; ansluter sig närmast
till Brahms; skref bl. a.: 3 violinsonater,

5 serenader, 2 symfonier, Andante o. Ca-

priccio för ork., 1 pianosonat, 1 trio,
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stråkkvartett, 1 pianokvartett i G-moll,

1 mässa i F-dur, ouverturen '"Des Meeres

u. der Liebe Wellen", kör- o. ork.-ver-

ket "Elfen u. Zwerge" samt operorna

"Die Köuigsbraut" (1889) och "Die Teu-

felsglocken" (1892).

Fuga 1. En medeltida benämning på

eanon. 2. 1700-talets instrumentalfuga.

Mellan båda dessa ligger en utveck-

ling af instrumentalmusiken, hvilken i

mångt och mycket kan belysa den se-

nare fugans gestalt. Den moderna fu-

gan kan såsom konstform ej föras läng-

re än till 1700-talet, och Baeh står i detta

fallet som den hvilken praktiskt sedt

skapat den. Teoretiskt har f. sin be-

gynnelse med Fux' Gradus ad Parnas-

sum 1725. Efter Bach fick f. en mängd
teoretiska beskrifvare och kommenta-

torer, däribland Marpurg 1753 och Al-

brechtsberger 1790. Under 1800-talet om-

huldade särskildt romantikerna den

Bachska fugan. De viktigaste teoreti-

kerna under denna tid voro: Cherubini

1833 o. Richter 1876. Sin begynnelse har

f. i medeltidens canon ("fuga per cano-

men", fugan efter regeln) och före denna

i 1200-talets rondellusform, med två me-

lodier, hvilka samtidigt klinga och om-

kastas från ena stämman till den andra.

(Svenska medeltida exempel på rondel-

lus finnas i Piae Cantiones; se härom T.

Norlind, Schwedische Schullieder s. 593

f.). Då canonformen på 1.500-talet öfver-

fördes på lut-, orgel- och klavérmusiken,

erhöll den en mera otvungen gestalt-

ning, i det att fria mellansatser fler-

städes insattes. Den allmänna benäm-
ningen på dessa fugans föregångare är

ricercari, hvilka förefinnas särskildt

rikt företrädda i 1500-talets lutböcker

(se t. ex. Uppsala biblioteks tryckta lut-

böcker af 1546 och handskrifna lutböc-

ker från 1500-talets midt). Från den
senare regelrätta fugan skilja sig dock
dessa ricercari däri, att ej ett hufvud-
tema bibehålles genom hela stycket,

utan nya temata efter hvar mellansats

upptagas. Stycket sönderfaller således

i flera smådelar utan någon inre enhet.

Under 1600-talet förminskas antalet te-

mata och med Buxtehude stå vi närmast
den nuvarande f. Före honom finna vi

stilen förberedd af bl. a. Giov. Gabrieli,

J. P. Sweelinck, Scheidt och Pachelbel.
Med Bachs skolarbete "Kunst der Fuge"

samt Wohltemperiertes Klavier" har f.

nått sin högsta fulländning. I Bach&
körverk (kantater, passioner m. m.) fö-

rekomma flera verkningsfulla vokala

fugor. Samtidigt med Bach användes

vokalf. med storartad verkan af Handel
på 1730- och 40-talet i hans oratorier.

Denna afledda vokala fuga vann vidare

utbildning af Haydn, Mozart och delvis^

äfven af Beethoven. 1800-talets främste-

inom vokalf. är Mendelssohn. — F:s vik-

tigaste konstituerande del är den s. k.

Durchfiihrung (genomföringen), hvil-

ken såsom första del kallas exposi-
tion. Till en regelrätt exposition hör
ett tema, hvilket upptages (besvaras) i

de andra stämmorna. Temats namn är

d u X, svaret kallas c o m e s (risposta).

Dux kan än vara en fullt utbildad me-
lodi (a n d a m e n t o) än en fras (s o g-

g e 1 1 o) än en kort karaktäristisk

figur (a 1 1 a c c o). Comes svarar van-

ligen i dominanten med att återge dux
antingen oförändrad (f. reale) eller om-
vänd, förkortad, förlängd m. m. ( f. de
tono), under det att dux kontrapunk-

terar vidare bildande en s. k. mothar-
moni (contrasubjekt). Mellan co-

mes och återupptagandet af dux i tredje

stämman inskjutes ofta en kortare mel-
lansats på ungefär en takt. Denna kal-

las vanligen c o d e 1 1 a. Sedan alla

stämmorna genomfört temat, slutar ex-

positionen och den "fria" mellansat-
sen, (repercussio), begynner med uppta-

gandet af temat i skilda lägen och stäm-

morna inträdande i olika ordning: in-

verterade, förlängda, förkortade, om-
vända (all roversio eller cancricans);

mellansatsen begynner vanligen med en

modulation till någon sidotonart och be-

står af olika afsnitt (episoder) med
olika temabehandling; i denna sats an-

vändes ofta äfven dubbel kontrapunkt
med skilda intervaller (decima, duode-
cima etc); mellansatsen slutar vanligen

med en modulation till hufvudtonarten^
hvarefter första delens genomföring
ånyo vidtager med en eller annan för-

ändring, och en kodaartad sats på några
takter mest bestående af kraftiga ackor-

der afslutar. Denna koda kan dock ofta

saknas, och satsen slutar då ofta med
att låta en eller två stämmor ligga stilla

som orgelpunkt, under det att de an-

dra stämmorna föra temat till slut. F.
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kan ibland bestå af flera genomföringar

och följaktligen flera mellansatser.

Dock förekommer endast sällan, att nya

temata upptagas. — Bibehålies contra-

subjektet hela tiden och ständigt fuge-

ras samtidigt med hnfvudtemat uppstår

en d u b b e 1 f u g a. — Förekommer en

enkel genomföriug utan mellansats i

ett stycke af annan karaktär uppstår en

f u g h e 1 1 a. — En god inledning i f.-

komposition ger H. Riemann i sin Ka-

thechismus der Fugenkomposition, hvil-

ken uteslutande består af analyser af

fugerna i Bachs "Wohltemperiertes

Klavier" och "Die Kunst der Fuge". Af
andra verk förtjäna följande särskildt

beaktande: A. W. Marchant, "500 fugal

subjects and answers"; F. Draeseke,

"Der gebundene Stil"; A. Gédalge, Trai-

té de la fugue 1904 (tysk öfvers. 1907).

Af äldre arbeten märkes säi'skildt Fetis'

"Traité du coutrepoint et de la fugue",

1824.

Fugara, en orgelstämma närstående

gamban; i tonkaraktär står den mellan

Gamba och Salicional; 8 och 4 fot, säl-

lan 16.

Fugato (it.), ett fugeradt mellanstycke

i en komposition af homofon art; ett

stycke utarbetadt i fugastil.

Fugera (af it. fuga), utarbeta i form

af en fuga.

Fugerad koral se Koral.
Fughetta (it.), en kontrapunktisk sats,

däri temat är mindre genomfördt och

utarbetadt än i fugan. Se Fuga.
Fugue (fr.), fuga.

Fundament, grundbas, generalbas.

Fundamentalbas 1. ett ackords verk-

liga grundton i harmoniskt hänseende;

t. ex. c fundamentalbas till ett sextac-

kord med e i basstämman; 2. den be-

siffrade basstämman (generalbas).

Fundln, Wilhelmina Kristina,
f. 12. 7. 1819 i Stockholm, t 29. 1. 1911;

sångerska; elev vid k. t. 1833; anställd

vid k. t. 1841—71; uppträdde å k. scenen

samtidigt med Jenny Lind och fick till

stor del öfvertaga hennes roller; till-

sammans med Jenny Lind sjöng hon
Adalgisa i "Norma" (J. Lind: titelrol-

len), Anna i "Friskytten" (J. L.: Aga-
tha); af hennes öfriga roller må näm-
nas: Nattens drottning i "Trollflöjten",

Anna i "Hvita frun", Isabella i "Ro-

bert", Katarina i "Kronjuvelerna", Zer-

lina i "Don Juan", Leonora i "Stra-

della", Pamela i "Fra Diavolo"; dess-

utom under senare delen af sin verk-

samhet: Markisinnan i "Reg:s dotter",

Inez i "Trubaduren", Giovanua i "Er-

nani" Marcellina i "Barberaren i Se-

villa". F. var högt uppburen som skå-

despelerska och sångerska; med varmt
intresse för sin uppgift förenade hon

personlig älskvärdhet och blygsamhet.

Funébre (fr.), sorgset; marcia f.,

sorgmarsch.

Fuoco, c o n (it.), med eld, med våld-

samhet.

Furiant, en böhmisk dans i raskt tem-

po med skarpa accenter och växlande

taktart; liknar "Dumka"-dansen. F. har

införts i den musikaliska terminologien

af Dvorak, som ofta använder den i st. f.

scherzo i sina symfonier och kammar-
musikverk.

Furibondo (it.), vildt, häftigt.

Furioso (it.), rasande, vildt, stormigt.

Furore (it.), raseri; göra f., vinna ett

utomordentligt bifall, mycket behaga;

motsats till fiasko.

Furuhjelm, Erik G u s t a f, f . 6. 7.

1883 i Helsingfors; student 1901; 1894—

99 elev vid Orkesterskolan i Helsing-

fors med Sitt till lärare i violin och

Sibelius i musikteori; 1901 elev vid Hel-

singfors' musikinstitut med M. Wege-

lius i teori och komposition; 1906—07 och

1908—09 studerade han som statsstipen-

diat under Rob. Fuchs i Wien, dess-

utom i Miinchen och Paris; 1907—8 samt

fl*, o. m. 1909 lärare i musikteori och

komposition vid Helsingfors' musikinsti-

tut. F. hör till Finlands mera bemärk-

ta yngre tonsättare; särskildt beröm

vann 1911 hans symfoni i D-dur; af de

i Stockholm hörda kompositionerna mär-

kes en pianokvintett af 1906. Dessutom

skref han en "fantastisk ouverture",

"Konsertstycke i Ess-moll m. m. F. har

äfven skrifvit musikaliska uppsatser i

tidskrifter och tidningar.

Fusa (lat.), en åttondelsnot, medelti-

dens beteckningssätt (l); se M e n s u-

r a 1 m u s i k.

Fusella (lat.), sextiofjärdedelsnot.

Fux, J o h a n n J o s e p h, f. 1660 i

Hirtenfeld, Steiermark, t 14. 2. 1741 i

Wien: 1696 organist i Wien; 1698 hof-

kompositör, 1705 andre, 1713 vice och

1715 förste hofkapellmästare därst.; skref
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flera andliga verk såsom mässor, re-

quiem, vesper, psalmer, oratorier samt

18 operor m. m. Hans berömdaste verk

är dock "Gradus ad Parnassum" (på la-

tin) 1725; öfversattes snart till de flesta

språk: tyska 1742, italienska 1761, fran-

ska 1773, engelska 1770.

Fuhrer (t.), ledare, dus, (lat.), se fuga.

Fyllnadsstämmor, i flerstämmig sats

anbragta stämmor, hvilka ej äro melodi-

förande utan blott tjäna till harmonisk

utfyllnad eller förstärkning af klangen.

Fiirstenau, Moritz, f. 26. 7. 1824 i

Dresden, t därst., 25. 3. 1889; 1842 an-

ställd i hofkapellet i Dresden, 1858 lä-

rare vid därv. konserv.; musikhistorisk

författare; flöjtvirtuos. Af hans histori-

ska skrifter märkas: "Zur Gesch. d. Mus.

u. d. Theaters am Hof zu Dresden" I, II,

1861—62, ''J, Tischatschek" 1868, "Die

Fabrikation mus. Instrumente im sächs.

Vogtland" 1876, "Das Konserv, f. M. in

Dresden 1856—81" 1881; dessutom var

han medarbetare i Mendels musiklexi-

kon och AUg. d. Biogr. — F:s fader

Anton Bernhard (1792—1852) och

farfader K a s p a r (1772—1819) voro bå-

da framstående flöjtvirtuoser.

FUrstenberg, Carl, f. 12. 12. 1867 i Gö-

teborg; sångare (tenor); elev af Fr. Arl-

berg i Sthlm 1887—88 och Delle Sedie i

Paris 1888—94; sjöng 1898 titelrollen i

Gounods "Faust" i Royau och har sedan

med stor framgång låtit höra sig dels i

Paris och London dels äfven i Sverige;

engagerades 1901 vid franska operan i

Madrid.

Fysharmonica. 1. En orgelstämma 8

fot; en ytterst mjuk tungstämma med
inslående tungor; den är anbragt i en
liten kista och har i regeln inga egent-

liga pipor. 2. En 1818 af Hackel kon-

struerad, äldre form af harmonium
(s. d.).

fz= forzando, forzato.

Fönss, J o h a n n e s, f . 16. 1. 1884 i Aar-
hus; dansk operasångare; student 1901;

cand. phil. 1902; elev i sång af L. Rosen-
feld och Poul Bång i Kphn, V. Forch-
hammer i Frankfurt a. M., och Vanzo i

Milano; debut på k. t. Kphn 1905 som
Lorenzo i Gounods "Romeo och Julia";

gasterade å Covent Garden, London,
1910, 11 och 12; sjöng dessutom på k. op.

i Berlin, k. op. i Wiesbaden, i Ziirich,

Köln m. fl. st. Hufvudroller: Sarastro,

Hunding, Hagen, Kung Märke, Kung
Henrik, Landtgrefven, Daland, Marcel

Cardinal Brogi.

För dig jag träder fram, psalm

353; Hseffner hänvisar till mel. 229.

För dig, o Gud! mitt hjärta,
psalm 4; Hseffner 4; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 2806: Ach sagt mir

nichts von Gold) af 1738; saknas i Sve-

rige före Hseffner,

Föredrag. Till ett konstnärligt före-

drag hör dels teknisk behärskning af

tonstycket, dels ett noggrannt aktgif-

vande å den rätta fraseringen, dels ett

konstnärligt återgifvande af tonstyckets

inre väsen. F:s genesis är ej i första

hand exakthet utan förståelse af ton-

styckets anda; i denna mening är f.-kon-

sten omöjlig att lära; en förbetingelse

är dels konstnärlig begåfning dels en

grundlig musikalisk allmänbildning och

inre andlig skolning i musikuppfatt-

ning. En viss teknisk sida utesluter f-.

konsten ej, och flera arbeten ha här ut-

kommit. De flesta behandla dock en-

dast den elementära sidan: rytm, frase-

ring, dynamik m. m. De mest kända
verken äro: M. Lussy, Die Kunst des

musikalischen Vortrags (öfvers. af F.

Vogt) 1886; H. Riemann, Des Ausdruck
in der Musik 1883, Musikalische Dyna-
mik u. Agogik 1884, Praktische Anlei-

tung zum Phrasieren 1886; K. Fux, Die

Zukunft des musikalischen Vortrags

1884, Die Freiheit des musikalischen

Vortrages 1885; Ad. Kullak, Ästetik des

Klavierspiels, 4. uppl. (W. Niemann)
1906; Fr. Kullak, Der Vortrag in der

Musik am Ende des 19. Jahrhunderts

1897.

Föreningar i musikaliskt syfte äro

företrädesvis af fem slag: 1. konsertf.

för uppförande af musik, 2. pensionsf.

för musiker, 3. f. för utgifvande af mu-
sikalier, 4. f. för utbildning af musiker
(undervisningsanstalter), 5. musikveten-

skapliga f. Till första gruppen höra or-

kesterf. (s. d.), kammarmusikf. (s. d.),

sångf. (s. d.) och manskvartettf. (s. d.).

Af de till andra gruppen hörande äger

Sveriges hufvudstad hufvudsakligeu tre:

Kgl. hofkapellets pensionsinrättning

(stiftad 1816); Dramat, och Musik, ar-

tisternas pensionsf. (stiftad 1857); Sven-
ska Musikerföreningens sjuk- och pen-

sionskassa. För utgifvande af musika-
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lier äger Sverige: Musikaliska konstf.

<se vidare: Deukmäler). Hit torde

äfven kunna räknas Berwaldstiftelsen i

Stockholm. De svenska mus. undervis-

ningsanstalterna äro i allmänhet pri-

vata, och endast ett fåtal äger garantif.

<se : Konservatorium). De musik-

vetenskapliga f. bilda sammanslutnin-

gar mellan musikforskare och utgifva

musikvetenskapliga publikationer. Den
viktigaste allmänna korporationen på
detta område är: Internationella musik-

sällskapet (s. d.). Flera sällskap förena

olika syftemål och arbeta såväl i den

ena som andra riktningen. Främjare af

tonkonsten har äfven flera allmänna f.

varit, däribland framför allt ordenssäll-

skapen (Par Bricole m. fl.). — Litt. om
svenska f. se bl. a. "Musikaliska f. i Sve-

rige o. Norge", Mus. ak:s Handl. 1865:

73, 1866: 75, 1867: 42, 1868: 29. En förteck-

ning öfver musikf. upptager alla de år-

ligen utkommande musik- och konsert-

kalendrarna. Den fullständigaste är

härvid: Max Hesses Deutscher Musik-
Kalender (sist utkomna för 1913: 28.

Årg.). För Nordens länder (Danmark,
Norge, Sverige, Finland) utgifves sedan
1910: Nordisk Musikkalender, Kphn (sist

utkomna för 1911—12: 2. årg.).

Föreningen, tillfällighetspjes med
sång och dans i 1 akt, ord af C. G. F.

Löwenhjelm och C. G. Nordforss, musik
af E. Du Puy; 46 representationer å kgl.

teatern 1815—20.

Företeckning, se Förteckning.
Förfäras ej, du lilla hop!,

psalm 378; Haeffner 378; mel. kompone-
rad af Haeffner.

[Den] Förförda flickan, dram
med sång efter de Jaures Louise et

Volsan, poesien af D. G. Björn, musiken
af J. D. Zander; gifven å Munkbrotea-
tern i Stockholm 42 gånger 1793—97.

Förgäfves all den omsorg,
psalm 306; Hseffner hänvisar till mel.

199.

Förhållning, den kvarliggande tonen, i

en dissonans, som sedan genom upplös-

ning öfvergår i ett konsonerande ackord.

F. förberedes i ett ackord, bildas i nästa
och upplöses i ett tredje.

Förkortningar, abbreviaturer, se

de enskilda förkortade beteckningarna
samt bilagan till 4:de häftet.

Förlag. De mera betydande musikför-

lagen äro under 150 0-talet: Pe-

trucci, Gardano och Scotto i Venedig;

Attaignant och Ballard i Paris; Tilmau
Susato i Antwerpen; P. Phalesius i Lö-

wen; Öglin i Augsburg; P. Schöffer i

Mainz; G. Rhaw i Mainz; J. Petrejus

och Formschneider i Nilrnberg. Under
1600-talet: Este och Tallis-Byrd i

London; Amadino och Vincenti i Vene-

dig; Zanetti och Mascardi i Rom;
Ritzsch i Leipzig; Richter och Stein i

Frankfurt a. M.; Kauffman i Niirnberg,

Kiefifer i Strassburg; Ballard i Paris,

Phalisius-Bellére i Antwerpen. Under
1700-talet: Walsh, Bremmer, Preston

i London; Roger i Amsterdam; Le Clere,

Bailleus, Le Chevardiére i Paris; U.

Haffner i Niirnberg; Breitkopf i Leip-

zig. Under 180 0-talet: i Tysk-
land: Breitkopf & Härtel, Peters, Stein-

gräber, Hesse i Leipzig, Schlesinger,

Bote & Bock, Simrock i Berlin; Schu-

berth i Hamburg-Leipzig; Artaria i

Wien; André i Offenbach; Schott i

Mainz; Litolff i Braunschweig; i Ita-
lien: Ricordi i Milano; i Frank-
rike: Durand och Lemoine i Paris; i

England: Novello och Augener i Lon-

don ; i Förenta Staterna: Schir-

mer i New York, Schmiedt i Boston; i

Danmark: W. Hansen och Det nor-

diske Musikförlag (nu ett förlag) i Kö-
penhamn; i Norge: Norsk musikförlag

och Oluf By i Kristiania; i Finland:
Axel E. Lindgren och A. Apostol i Hel-

singfors. — I Sverige bcgynte förlags-

verksamheten först med 30-talet. Före

denna tid ägde hufvudstaden endast Ahl-

ströms "Musikaliska tryckeriet" (tryckt

katalog af de intill 1814 samt 1814—34

utgifna, 2 bd). Under 20-talet tryckte C.

Miiller litografiskt noter. På 30-talet

fanns J. C. Hedboms musiklif. Vid den-

na tid begynte äfven A. Hirschs och A.

Lundquists musikf. och med 50-talet äf-

ven Elkan & Schildknecht. På 70-talet

grundades Bagges musikf. (sedan Gehr-

man) och Huss & Beer. Det sistnämnda

uppförde på 80-talet. Af öfriga sven-

ska musikf. må nämnas: C. Johnns, J.

Wiberghs och Dahlströms. — Se de resp.

förlagen.

Förlossningen är vunnen,
psalm 50; Hfeffner 50; motsvarar nr 119

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
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tysk koral (Zahn 4297: Herr Christ,

(ler ein'ge Gotfs Sohu) af 1594; kan på-

visas i Sverige på 1630-talet (Kalmar)

och i Danmark 1569 (Thomissön).

Förlän oss, Gud! din helga
frid, psalm 303; Ha^ffner 303; motsva-

rar tvenue melodier i koralpsb. af 1697:

nr 310 och 311; af dessa går 310 tillbaka

till en medeltida latinsk hymn: Veni

redemptor gentium (Bäumker I n:r 1),

som återfinnes i tysk-protestantiska ko-

ralen: Verleih uns Frieden gnädiglich

(Zahn 1945); i Sverige kan denna på-

visas redan i flera medeltidshandskrif-

ter; nr 311 går tillbaka till en tysk ko-

ral af 1566 (Joh. Walter), hvilken träf-

fas i Sverige i Messhandboken 1614 un-

der texten: Gud gifve vår konung och

all öfverhet. Haeffner har samarbetat

båda melodierna till en enda.

[Den] Förmente prinsen. Der
verwiinschte Prinz, komedi med sång i

1 akt, text af Bäuerle, musik af W.
Miiller (Wien 1818); svensk öfversätt-

ning af C. G. Nordforss; uppfördes i

Sverige först å Arsenalsteatern 1807, se-

dan å kgl. teatern fr. o. m. 1811; sedan

å Djurgårdsteatern, Södermalms och

Mindre teatern; intill 1859 hade den in-

alles gifvits 168 gånger.

Förminskad, en stor intervall, som ge-

nom kromatisk förändring gjorts två

halftoner mindre eller en liten inter-

vall, som gjorts en halfton mindre (ex.

o-bb el. ciss-bb). Förminskade ackord
innehålla f. interA-aller (ex. förminskade
septimaackordet med liten ters, f. kvint

och f. septima: ciss e g b).

Förner, C h r i st i a n, f. 1610 i Wettin,

t därst. 1678; berömd orgelbyggare;

byggde bl. a. orgel i Ulrichskirche i

Halle och Augustusburg i Weissenfels;

uppfann 'luftbågen' eller 'luftprofvaren'

i orgeln. Se N. P. Norlind, Orgelns allm.

lust. s. 46.

Förposten eller Den bortglömde
vedetten. La sentinelle perdue, Der
verlorene Posten, komisk opera af Ri-

faut till text af Saint-Georges; premiär
Paris 1834; f. ggn å k. t. Sthlm 9. 10

1837 i F. O. Baeckströms öfversättning;

upplefde i Sverige endast 7 representa-

tioner (alla 1837).

Förr än mänskostämmor, psalni

34; Haeffner hänvisar till mel. 3.

Förslag, kort not som stundom införes

i melodien utan att framträda såsom
någon beståndsdel af den rådande har-

monien; utmärkes genom en liten not.

Man skiljer i allmänhet mellan långt

och kort f.: appoggiatura och acciacca-

tura. Dubbelt f. har en ton, om två

eller flera bitoner sättas framför. Se

bilagan : Förkortningar.
Förspel, ett inledande instrumental-

stycke i fri form; brukas ofta i st. f.

preludium, introduktion och någon
gång äfven i operor i st. f. ouverture

(vanligt hos Wagner och hans efterföl-

jare).

Försättningstecken, förtecken, tec-

ken anbragta före en not, angifvande
att tonen skall höjas eller sänkas kro-

matiskt eller återställas efter att ha va-

rit höjd eller sänkt. Tecknen äro: ij, y, \f^

V?, a.

Förtecken,, se Försättningstec-
k e n.

Förteckning, namn på de i början af

linjesystemet anbragta tecknen ^ och t';

ibland kallas äfven taktangifningen i

början af ett stycke f.

För tidens korta kval och
fröjd, psalm 41;; Haeffner 41; motsva-

rar nr 281 i koralpsb. af 1697; går till-

baka till tysk koral (Zahn 7400: Ich ruf
zu dir, Herr Jesu Christ) af 1535; kan
påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar)

och i Danmark 1569 (Thomissön).

[Den] Förtrollade katten, sago-

spel af Ivar Hallström till text af Fr.

Hedberg; premiär på k. t. Sthlm 1869;

repris 1906 (25:te ggn 1. 2. 1908).

Förtälja vill jag. Gud! psalm

381; Haeffner 381; motsvarar nr 91 i ko-

ralpsb. af 1697; saknas i utländska käl-

lor och äfven i svenska före 1697.
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G.

G, femte touen i diatoniska, åttonde

i ki'omatiska skalau (fr. sol).

1. Gabrieli, A n d r e a, f, i Venedig c.

1510; lärjunge af Willaert; 1536 sångare

i S. Marcokapellet i Venedig och 30. 9.

1556 andre organist därst.; då han 30.

12. 1586 erhöll en efterträdare, synes han
vid denna tid ha dött. Kompositioner

af honom finnas fr. o. m. 1565, då han
utgaf en samling Sacrje cantiones; af

<le senare må nämnas: Mässor 1572, Kon-
serter 1587 och Psalmi Davidici, qui

poenitentiales nuncupantur 1583. Verk
•af honom i Sverige äro sällsynta. Upp-
sala bibi. äger första boken madrigaler

för 3 röster af 1582. G. var en af Wil-

laerts mest betydande efterföljare och

l)idrog som lärare till att skapa den

norditalienska komponistskolan.

2. G i o v a n n i G., den föregåendes

brorson, f. 1557 i Venedig, t därst. 12. 8.

1612; utbildad af sin farbroder; blef för-

ste organist i S. Marco 1. 1. 1585. G.

älskar fulltonighet och vill gärna dela

sina sånger på flera (3—4) körer; denna
stilistiska egenart hade grundats af Wil-

laert och förts vidare af dennes lärjunge

Andrea G. samt nådde sin spets hos

-Giov. G. Delvis ur denna motsatsver-

kan i körer låter sig också förklara hans
förkärlek för markanta tema med klar

motivbehandling. Denna stil är sär-

skildt märkbar i hans instrumentala

verk (för orgel). Äfven finnas hos G.

flera försök till fuga (jfr t. ex. ricercar

nr 52 i saml. Musikgesch. in Beisp. af

Hugo Riemann). G:s berömdaste verk

är Saerae symphoniae 1597—1615. Tyska
kyrkans bibi. (Mus. ak.) Sthlm äger an-

dra boken af samma verk samt dess-

utom G. och Al. Striggios "Il lauro ver-

de" 1591. G:s verk voro vid 1600-talets

början synnerligen populära i Sverige,

och handskrifter af dem finnas i de

flesta svenska gymnasiebibliotek (Vä-

sterås, Växiö, Kalmar m. fl., dessutom
Uppsala univ.-bibl.). G:s närmaste ef-

terföljare och lärjunge var Sweelinck;

genom honom fördes stilen till Holland,

där den sedan utbildades vidare af den

nordtyska orgelskolan, till hvilken den
svenske hofkapellmästaren Andreas Dii-

ben hörde. — Litt.: C. von Winterfeld.

Joh. G. und sein Zeitalter, I, II, 1834

m. musikbil.

Gabrilowitsch, O s s i p, f. 1878 i Peters-

burg; pianist; elev af Rubinstein och

Leschetizky; debuterade i Wien 1895;

spelade med" betydande framgång i Lon-

don 1897; har sedan konserterat öfver

hela Europa och förvärfvat sig ett er-

kändt namn som pianist; han besökte

äfven Sverige.

1. Gade, N i e 1 s Wilhelm, f. 22. 2. 1817

i Köpenhamn, t därst. 21. 12. 1890; son till

en instrumentmakare; han förvärfvade

sig tidigt färdighet på violin och erhöll

som lärare på detta instrument Wex-
schall; redan 1832 uppträdde G. offent-

ligt som violinvirtuos och lät 1838 höra

sig i Stockholm; i musikteori blef han
1838 elev af A. P. Berggreen; han väckte

snart uppmärksamhet som tonsättare

och erhöll 1839 uppdrag af k. t. Kphn
att skrifva melodramerna till Oehlen-

schlägers "Aladdin" samt året därpå att

i förening med Fröhlich sätta musik till

Bournonvilles balett "Faedrelandets Mu-
ser". 1841 förvärfvade han Musikföre-

ningens pris genom Ossianouverturen

("Nachklänge von Ossian"); som pris-

domare hade Spohr och Schneider fun-

gerat. 1842 sände han sin första sym-

foni i C-moll till Mendelssohn i Leip-

zig, hvilken svarade på ett för G. högst

smickrande sätt. Den 2. 3. 1843 upp-

fördes verket af Gewandhausorkesteru

under Mendelssohns egen ledning. Hän-

förelsen för den nye romantikern blef

ovanligt stor, och 1844 reste G. på stats-

stipendium till Leipzig för att närmare

träda i förbindelse med denna stads sto-

re musiker. Han dirigerade nu själf

sin symfoni och fick sålunda äfven till-

fälle att visa sin konst som orkesterle-

dare. Efter ett kortare uppehåll i Ita-

lien återvände han hösten s. å. till Leip-

zig, där han under Mendelssohns från-

varo vintern 1844—45 fick leda Gewand-
hauskonserterua. De följande vintrarna
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var han Mendelssohus meddirigeut och

1847—48 åter ensam ledare. Samtidigt

var han alltsedan 1844 lärare vid kon-

servatoriet. 1848 års revolutionshändel-

ser samt kriget mellan Danmark o. Tysk-

land drogo honom åter till Köpenhamn,

där han sedan kvarstannade till sin död.

Endast tillfälligtvis var han dirigent

utanför den danska hufvudstaden, så

t. ex, våren 1853 för Gewandhauskon-

serterna, 1873 för Birminghams musik-

fest (dirigerade sina egna verk "Zion"

och "Korsfarerne") och 1882 för samma
engelska stads fest (kantaten "Psyche").

I den danska hufvudstaden utöfvade

han en storartad verksamhet till mu-

sikens fromma. 1849 blef han medlem

af Musikföreningens styrelse, och fr. o.

m. 1850 var han dirigent för dess kon-

serter, 1851 organist vid Garnisonskyr-

kan, 1858 till sin död vid Holmens kyrka

samt 1865 direktör och lärare vid Kphns
konservatorium. 1862 blef han kapell-

mästare vid k. t. i Kphn men afgick

efter 3 mån., enär denna befattning

band hans tid för mycket. Bland yttre

hedersbetygelser må nämnas följande:

LMA 1857, Mus. soc. London 1865, Kgl.

Akad. d. K. Berlin 1874, Inst. de France

1878, KNO 1872, KDDO l:sta grad 1886, dr

phil. h. c. af Kphns univ. 1879. — Jämte

sin praktiska verksamhet fick han till-

fälle att skrifva en mängd komposi-

tioner. De värdefullaste af dessa röra

sig inom symfoni- eller konsertformen.

Symfoniernas antal är 8 (af dem är

B-durssymf. op. 20, jämte nyssnämnda i

C-moll, den populäraste). Konsertkan-

taterna för soli, kör och orkester äro till

antal 10: "Comala" op. 12, komp. 1846,

"Friihlingsphantasie" op. 23 (4 solost.,

ork. o. p.), 1852, "Elverskud" op. 30, 1853,

"Friihlingsbotschaft" op. 35 (kör o. ork.),

1858, "Die heilige Naclit" op. 40 (altsolo,

k. o. ork.), 1861, "Ved Solnedgång" op.

46 (k. o. ork.), 1865, "Kalanus" op. 48,

1869, "Zion" op. 49, 1874, "Korsfarerne"

op. 50, 1866, "Psyche" op. 60, 1882. Till

dessa hufvudverk sluta sig sedan flera

andra värdefulla tonalster, däribland 7

ouverturer: "Nachklänge von Ossian"

op. 1, 1840, "Im Hochland" op. 7, 1844,

"Nr 3" op. 14, 1846, "Hamlet" op. 37,

1861, "Michel Angelo" op. 39, 1861, "Ma-
riotta" (opera) s. op., 1848, "Mellem Fjel-

dene" s. op. Af öfriga instrumentala

verk må nämnas: "Sommerdag paa Lan-
det" 5 ork.-stycken op. 55, 1879; "Hol-

bergiana" ork. suite op. 61, 1884; "No-

velletter" f. stråkork. op. 58, 1886; vio-

linkonsert op. 56, 1880, oktett op. 17, 1848 r

sextett op. 44, 1863; kvintett op. 8, 1845;

"Novelletter" op. 29, 1853; trio op 42,

1863, f. p. v. och ve; 3 sonater f. p.

och v. op. 6 (1842), 21 (1849), 59 (1885);

"Nordiske folkedanse" f. v. och p., op.

op. 43, 1864; en mängd pianostycken, där-

ibland den betydande sonaten i E-moll

op. 28, 1840 (omarbetad 1854); Akvarel-

ler op. 19 (1850) och 57 (1881); Arabesker

op. 27, 1854; Idyller op. 34, 1857; Fantasi-

stykker op. 41, 1862. Af vokalverk mär-
kas först den stora kantaten "Baldurs

Dröm" s. k. ork.), komp. 1858, offentlig-

gjord först 1897; Festmusik för nord. in-

dustriutställn. 1872, för univ.-jubileet

3879, för "Kunstnermödet" 1883 m. fl.

"Agnete og Havmanden" op. 3 (solos. o.

kör), 1842; "Neun Lieder im Volkston"

op. 9 (2 sopr. m. p.), 1845; 6 sånger f.

4 mansröster op. 11, 1845; 5 sånger för

soloröster (s. a. t. b.), 5 sånger f. manskv.
op. 26, 33, 38; "Aarstidsbilleder" (solo,

damkor o: p. 4 h., 1871. Slutligen en stor

mängd solosånger med piano: "Bilder

des Orients" 5 dikter op. 24, 6 danska
sånger (till Weyse), 3 dikter af Chr.

Winther, "Farvel, lille Grethe", "Der
Gondolier", "Knud Lavard", 3 dikter af

Hauch, 3 dikter af H. C. Andersen, 3

danska sånger af Ingemann och Poul

Möller m. fl. För teatern skref G. slutli-

gen, förutom nyssnämnda ungdomsverk,,

operan "Mai-iotta", som uppfördes på
k. t. Kphn 17. 1. 1850 (nedlades efter att

intill 13. 1. 1851 ha gifvits 9 ggr). — G.,

tillhör som konstnär den tyska roman-
tiska skolan med Mendelssohn och Schu-

mann. Under hans tidigare år intill

1848 voro Mendelssohninflytelserna de-

starkaste, sedan däremot mera de Schu-

mannska. Jämte denna tydliga påver-

kan utifrån framträder däremot såväl i

hans äldre som yngre verk en afgjord

nordisk melodigestaltning och stark in-

dividuell egenart. I likhet med sina

tyska förebilder behärskar han de stora

formerna mästerligt, och körbehandlin-

gen är nästan alltid verkningsfull. Här-

till kommer en färgglad instrumentering

och markant rytmik. G:s inflytande på
den svenska musiken begynner på 50-
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talet med Norman och Rubenson, och då

man på 60-talet vill skapa en inhemsk
instrumental musik byggd på folkvisan,

försummar man ej att sätta Gade och

den danska tonkonsten som ett efterföl-

jansvärdt exempel. Den svenska Gade-

dyrkans tid är 60- och 70-talen. — G:s

staty, modellerad af Bissen, restes 1897

på S. Annae pläds i Kphn. — Litt.: Dag-
mar Gade, N. W. G. Optegnelser og

Breve, Kbhn 1892 (tysk uppl. Basel 1894)

;

C. Thrane, Danske komponister, Kbhn
1875, s. 234—267; Ch. Kjerulf, N. W. G.

i Nordisk Mnsiktidende 1880; A. Ham-
merich, N. W. G. i Nordisk Tidskr. 1891

och i Die Musik bd 12. Förteckning på
G:s kompositioner finnes dels i Groves

lexikon dels hos Dagmar Gade; i den se-

nare källan äfven med kompositionsår.

2. Axel Wilhelm G., den föreg:s son,

f. 28. 5. 1860 i Köpenhamn; elev af Kphns
konserv, 1879—81; utbildad af V, Tofte

och Joachim i violin; medlem af k. ka-

pellet 1884; konsertmästare 1910; lärare

vid konserv, sedan 1885; meddirektör för

dets. 1910; medlem af Musikföreningens

representantskap; har gjort sig fördel-

aktigt känd som kompositör af violin-

konserter, kammarmusik, solostycken

för oboe m. m.

Gadelius, Esther Fredrika, f. Sidner

30. 8. 1866; sångerska; elev af konserv.

Sthlm 1884—90 med hufvudämnet piano-

spel intill 88, sedan sång; efter att några
gånger ha låtit höra sig offentligt på
piano begynte G. medverka vid Musik-

föreningens konserter som sångerska;

reste sedan till Paris, där hon utbildade

sig för S:t Yves Bax och Renée Richard;

vann i Massenet en god hjälpare; sjöng

Mirjams parti i Massenets "Marie Made-
laine" i Lille och medverkade äfven i an-

dra franska städer i hans oratorier; un-

der åren 1895—97 sjöng hon ofta å Mu-
sikföres konserter i Sthlm och motsva-

rande sällskaps konserter i Kphn, dess-

utom i Paris (Chateletkons.), Aix les

Bains (Colonnekons.), Haag, Briissel,

Monte Carlo, London, Sthlm, Helsingfors

m. fl. ställen; ingick 1897 äktenskap med
med. d:r B. Gadelius och bodde i Lund
1897—1902; under denna tid medverkade

hon ej sällan vid konserter i Sverige

samt erhöll äfven ett aktadt namn som
lärarinna i sång; flyttade 1902 till Sthlm

och har sedan mera sällan låtit höra

sig. G:s fält har närmast varit roman-
sens och oratoriesångens, där hennes
röst har gjort sig på ett lyckligt sätt

gällande på grund af dess goda skolning
och egalité.

Gafori (G a f u r i o), F r a n c h i n o, f.

14. 1. 1451 i Ospitaletto (Lodi), t 24. 6.

1522; musikteoretiker; 1584 kapellmästa-
re vid domkyrkan i Milano; hans mest
kända skrift är Practica musicje 14%,
hvilken bl. a. finnes i k. b. Kphn (uppl.

af 1502 och 1512). Sistnämnda bibi. äger
äfven: De harmonia musicorum instru-

mentorum opus, 1518. G. söker förena

grekisk antik grundåskådning med den
samtida musiken. För förståelsen af

1400-talets musikuppfattning äro G:s ar-

beten synnerligen värdefulla. — Litt.:

E. Prätorius, Die Mensuraltheorie des

F. G., 1905 (diss.).

Gagliano, Marco da, f. i Gagliano,

Toscana, c. 1575, t 24. 2. 1642 i Florens;

elev af L. Bati, hvars lärarebefattning

vid S. Lorenzo i Florens han öfvertog

1602; grundade 1607 "Accademia degl'

elevati", hvilken ännu 1620 existerade;

1608 uppförde han sitt främsta verk ope-

ran "Dafne" vid hertigliga hofvet i Mau-
tua; efter Batis död 1608 blef han kapell-

mästare vid S. Lorenzo och erhöll 1609

kanonikatet därst. Kort därefter blef

han Cosimo II:s af Medici kapellmä-

stare. G. var en af de ifrigaste anhän-

garna af "stilo reeitativo" (operariktnin-

gen) och blef en af de främste repre-

sentanterna för den under förra hälften

af 1600-talet; skref jämte ofvannämnda
opera "Dafne" äfven: "Medoro" 1619 (ej

bevarad) och "La Flora"; dessutom ett

oratorium "La Regina Sant' Orsola" 1624

(endast texten bevarad). G. komponera-

de äfven kyrkliga verk (Sacrae cantio-

ues, Responsi£E m. fl.), hvilka dock ej

visa sig ha rönt något inflytande från

hans dramatiska verk. — E. Vogel skref

en biogr. i Vierteljahrsschr. V, 396 ff.

Eitner utgaf Dafne i ny uppl.

Gagliardo (it.), häftigt, våldsamt, vildt,

käckt. Se äfven G a i 1 1 a r d e.

Gailhard, Pierre, f. 1. 8. 1848 i Tou-

louse; bassångare, operaledare; elev af

konserv, i Paris 1866—67 (Révial); debu-

terade på op. comique 4. 12. 1867; sedan

anställd där till 1870; på St. op. sjöng

han f. ggn 3. 11. 1871 (Mefist. i Faust),



288 Gaillaide—Galpiu

sedan anställd därst. intill 1S84, då han

tills, med Eitt blef direktör vid samma
anstalt; 1891 afgingo båda som ledare,

då M. Bertrand fick chefskapet; G. in-

gick 1893 ånyo som meddirektör; efter

Bertrands död 1899 ensam ledare intill

1908. Som sångare utmärkte han sig

bl. a. i följande roller: Leporello, Caspar,

Don Pedro (Afrikanskan), St. Bris (Hu-

genotterna), Richard i "Jeanne d'Arc",

Mefistofeles i Boitos opera. Såsom tea-

terledare lät han uppföra flera af Wag-
ners verk (Lohengrin 91, Valkyrian 93,

Tannhäuser 95, Mästersångarne 97, Sig-

fried 02), dessutom operor af Verdi,

Massenet, Saint-Saens, Bruneau, d'Indy,

Erlanger, Vidal m. fl.

Gaillarde (fr.), italiensk dans i '/4-takt

(galliarda, gagliarda); kan följas till-

baka till förra hälften af 1500-talet, då

den sammanfaller med saltarello som
efterdans (passamezzo-saltarello, pavana-

galliarda); under andra hälften af 1500-

talet blef dansen allt lifligare, så att den

i början af 1600-talet är den gladaste af

alla danser (dansades enligt samtida

beskrifningar med "våldsamma luft-

språng"); på 1620-talet utträngdes den

som moddans af couranten och blef efter

1650 allt sällsyntare; rörelserna blefvo

efter hand måttfullare, och engelsman-

nen Thomas Mace beskrifver den 1676

som utförd i "slow and large triple-tune,

commonly grave and sober"; omkring
1700 försvann den alldeles. Litt.: T. Nor-

lind, Zur Geschichte d. Suite; s. förf..

Studier i sv. fklore V.

Gaiment (fr.), glädtigt.

Gaité-teatern, théätre de la Gaité, be-

gynte 1753 som marionetteater; erhöll

sitt namn 1792; flyttade 1862 från Boule-

vard du temple till Square des arts et

métiers och innehades 1872—76 af Offen-

bach, hvilken där uppförde operetter;

1903 öfvergick scenen från operett till

opera.

Galant stil, fri världslig stil i motsats

till den kyrkliga.

Galeotti, Viucenzo Tomacelli, f . 5.

3. 1733 i Florens, t 16. 12. 1816 i Köpen-
hamn; balettmästare sedan 1775 i den
danska hufvudstaden; anses som grund-

läggare af den danska baletten; kompo-
nerade i allt 48 baletter.

Galilei, V i n c e n z o, f. c. 1533, t i Flo-

rens c. 1600; fader den till berömde

astronomen; var köpman och samtidigt

dugande lutenist och har i sistnämnda
egenskap utgifvit en lutbok (Intavola-

tura di liuto 1563) och en lärobok huf-

vudsakligen för luta, men äfven för an-

dra instrument (Fronimo 1568, 1584),

1574 och 87 utgaf han dessutom madri-

galer. G. studerade den grekiska musi-

ken och var varm anhängare af den nya
dramatiska stilen, som afhandlades i

Bardis krets; han skref på detta område
en stridskrift mot sin lärare G. Zarlino

(Dialogo 1581, Discorso 1589); för att visa,

huru text och musik borde förhålla sig

till hvarandra, komponerade han episo-

den om Ugolino ur Dar^tcs "Divina com-

media" samt Jeremias' klagovisor. — I

Chilesottis "Lautenspieler des XVI.
Jahrh:s" finnas en del af hans lutkom-

positioner återgifna.

Galliard se Gaillarde.
Galli-Marié, Celestine, f. Marie de

L'Isle nov. 1840 i Paris, t i Nizza okt.

1905; debuterade 1859 i Strassburg och

var 1862—77 anställd vid op. comique i

Paris, där hon särskildt utmärkte sig

som Mignon och Carmen.
Gallodier, Louis, f . 1733 i Frankrike,

t i Sthlm 6. 6. 1803; balettmästare vid

k. t. 1773—1803; var ett godt stöd för

operan under dess första tid; kompone-
rade fem själfständiga baletter och ett

20-tal balettinlägg i operor.

Galopp, galoppade, pardans i ^/*-

takt med enklast möjliga danssteg (fot-

ombyte); uppkom 1824 och blef mycket
populär på 30- och 40-talet, då den jämte
valsen och polkan (efter 1844) hörde till

de stående dansnumren vid alla baler.

Först med 60-talet förlorade g. något i

popularitet. G. nådde Sverige med 30-

talet.

Galpin, Francis W i 1 1 i a m, f. 25. 12.

1858 i Dorchester, Dorset, England; bac-

chelor of arts 1882 i Cambridge; master

of arts 1885; präst 1883; kyrkoherde se-

dan 1891 i Hatfield, Essex; är ägare af

en synnerligen värdefull instrument-

samling, grundlagd 1887 och nu omfat-

tande öfver 700 nummer; samlingen ut-

ställdes första gången offentligt 1900 på
utställningen i Kristallpalatset. G. har
konstruerat en modell af de gamla vat-

tenorglarna (fullt spelbar) och äfven ut-

gifvit en beskrifning af vattenorgeln. G.

torde för närvarande vara Englands
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främste kännare af musikinstrumenten
och utgaf 1910 en grundlig studie om
engelska instrument: "Old english in-

struments of music"; af uppsatsei- öf-

ver musikinstrument må vidare nämnas:
"The origin of the clarsech or Irish

harp" (Report of the 4th congr. of the

International mus. soc, London 1911);

artiklar i Groves' Dictionary of music
(2. uppl.). G. har ordnat och katalogi-

serat de europeiska instrumenten i Me-
tropolitan Museum of Art, New York,
1901. G. spelar själf altviolin, klarinett

och oboe. Han har visat sitt intresse

för svensk musikodling bl. a. genom att

1902 skänka flera värdefulla instrument
till Musikhistoriska museet i Stockholm.

G. har äfven skrifvit i arkeologi, bota-

nik m. fl. ämnen.
Galston, Gottfried, f. 31. 8. 1879 i

Wien; pianist; elev af prof. Schenner
och Leschetizki i piano samt Jadassohn
och Eeinecke i teori (vid Leipzigs kon-

serv.); 1903 professor vid Sternska kon-
' serv. i Berlin; har konserterat i de fle-

sta af Europas länder; ingick 1905 äk-

tenskap med Rubinsteineleven Sandra
Droncker och har sedan företagit sina

konsertresor tillsammans med henne; G.

har gästat Danmark, Norge och Sverige

(1910) samt öfverallt hälsats med stort

bifall.

Galuppi, Baldasare (Buranel-
lo), f. 18. 10. 1706 på ön Burano vid Ve-
nedig, t 3. 1. 1785 i Venedig; elev af

Lotti; bekant genom sina komiska ope-

ror; blef 1748 vice kapellmästare och
1762 förste kapellmästare vid Marcus-
kyrkan i Venedig; de flesta af hans ope-

ror uppfördes på 1740- och 50-talet; 1766

inbjöds han af Katarina II till Peters-

burg, där flera af hans verk gåfvos
under stort bifall; G. besökte äfven
England, där han i London firade stora

triumfer; de flesta af hans verk upp-

fördes i Venedig. Man räknar i allmän-

het 112 operor och 3 dramatiska kantater
af honom (se Eitners lexikon). Dess-

utom skref han 8 oratorier och 12 pia-

nosonater. G:s komiska operor stå täm-

ligen ensamma och visa i kompositionen
hän på en senare tid med finalen som
styckets tyngdpunkt. — Litt.: A. Wot-
quenne, B. G., étude bibliographique,

Briissel 1902.

Gamba, v i o 1 a da g., ett under 1600-

talet populärt stråkinstrument; byggdes
liksom Viola da braccio i olika storle-
kar, så att man erhöll diskant-, alt-, te-
nor- och basg. Af dessa blef tenorg.
särskildt viktig och bibehöll sin popu-
laritet intill midten af 1700-talet, då
violoncellen undanträngde alla instru-
ment af g.-karaktär. Strängarnas an-
tal var i regel sex med stämningen: D
G c a d' el. en ton högre på E (i Frank-
rike hade diskantg. endast 5 strängar).
Resonanshålet var formadt som en half-
båge (/-formen sällsynt före 1700-talets

midt). På gripbrädet fanns nästan all-

tid strängband. Instrumentet namnes
undantagsvis på 1500-talet men har sin
egentliga glanstid på 1600-talet, då det
brukades såväl solo som i orkester (som
grundbasinstrument). Tonen var mjuk
och ädel och motsvarande närmast en
tenorröst i klangen. Särskild fägring
ägde de högre tonerna. Af 1700-talet8

kompositörer brukar J. S. Bach särde-
les ofta g. Vi äga i bd IX af den saml.
uppl. 3 sonater för klaver o. g. I B:s
passionsmusik förekommer ej sällan g.

som obligat ackompagnement. En Con-
eerto grosso af B. är instrumenterad på
följande sätt: 2 viola da br., 2 viola da
g., violoncello, violone (kontrabas) och
cembalo. I kantaten "Gottes Zeit" (bd
XXIII s. 149) förekommer 2 g. kombi-
nerade med 2 flöjter. Jämte Bach kun-
na nämnas som kompositörer för g.

Marin Marais (suiter), Teleman, Aug.
Kiihnel, Marcello, C. F. Abel. I Italien

byggdes g. endast intill midten af 1600-

talet, däremot fortsatte man att för-

färdiga g. i Tyskland, Frankrike och

England. Särskildt anseende åtnjöt

Joachim Tielke (1660—1730) i Hamburg.
Under 1700-talet konstruerade man un-

dantagsvis g. d'amore, hvilka liksom v.

d'amore hade underliggande medklin-

gande metallsträngar. — De flesta större

instrumentalmuseer äga g. Af Nordens
museer innehåller särskildt instrumen-

talmuseet i Köpenhamn en god, repre-

sentativ samling.

Gamba el. viola da gamba, en or-

gelstämma 16, 8 el. 4 fot; intonerad med
skarp klang; förekommer numera all-

mänt i orgelverk.

Gambakören, benämning på stråk-

stämmorna i en orgel; stämmor med
trångt mensurerade pipor. Till g. höra:

19
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gamba, salicional, fugara, dolce, violin,

violinprincipal, eolin o. fl. a.

Gambang, malayiskt klockspel, bestå-

ende af 6 stämda metallplattor, vilka an-

slås med små hammare.
Gambetta, liten gamba (s. d.).

Gamma, grekiska bokstafven för stora

G (D; var under medeltiden lägsta to-

nen och blef därför utgångspunkten för

guidonska handen (s. d.). G a m m e (fr.),

g a m u t (eng.) benämning på skalan

(från G till e").

Ganne, Louis G u s t a v e, f . 5. 4. 1862

i Buxiéres les Mines, Allier; elev af Du-

bois och C. Franck vid konserv, i Paris;

skref flera bekanta visor, däribland "Le

pére la victoire", baletter (Les sources

du Nil, Paris 1882), komiska operor (Ra-

belais, Paris 1892; Hans le joueur de

flute, Monte Carlo 1906), operetter (Les

colles des femmes. Paris 1893; Les sal-

timbanques. Paris 1899) m. m. G. har

äfven gjort sig känd som god dirigent.

Garbo, c o n (it.), med behag, elegant.

1. Garcia, Don Francisco Saverio

(Padre G.), f. 1731 i Nalda, Spanien, t
26. 2. 1809 i Saragossa; 1756 kapellmä-

stare vid domkyrkan i Saragossa; var

dessförinnan en högt skattad sånglärare

i Eom. G. komponerade på 1700-talet

flera operor och ett oratorium (1773).

2. M a n u e 1 G. del Popolo Vicente, f.

21. 1. 1775 i Sevilla, f 9. 6. 1832 i Paris;

tenorsångare och sånglärare; hette

egentl. Rodriguez men tog sin styffa-

ders namn G.; kom 1792 till Cadiz, där

han debuterade med glänsande fram-

gång å operan; 1808 uppträdde han i

Paris (théätre Italien), 1811—16 i Italien

(Neapel m. fl. st.), sedan åter i Paris och

London; sin bästa tid som sångare hade
han 1819—24, då han sjöng vid th. ita-

lien i Paris. 1824—28 på resor i Ame-
rika, där han åtföljde ett teatersällskap.

På hemvägen utplundrades han på hela

sin förmögenhet. Han slog sig sedan

ned i Paris uteslutande ägnande sig åt

sångundervisning och komposition. Som
kompositör skref G. en stor mängd ope-

ror; som lärare blef han mycket ansedd i

den franska hufvudstaden. Hans tre

barn: Manuel, Marie (se M a 1 i b r a n)

och Pauline (se V i a r d o t) blefvo alla

berömda genom sin sång och undervis-

ning.

3. M a n u e 1 G., f. 17. 3. 1805 i Ma-

drid, t 1. 7. 1906 i London (101 år gam-
mal); sjöng (bas) först på teater i Ame-
rika under faderns vistelse där men läm-

nade scenen för alltid 1829; ägnade sig

sedan uteslutande åt sångundervisning;

han författade 1840 en skrift om sång-

rösten (Mémoire sur la voix humaine),
hvilken dels förskaffade honom ett er-

kännande från Institut de France (1847),

dels förorsakade hans utnämnande till

sångprofessor vid konserv.; 1847 utgaf

han sin berömda sångskola: "Traité

complet du chant (engelsk uppl. 1895,

tysk 1899); 1850 flyttade han öfver till

London, där han blef sånglärare vid R.

ac. of music. 1855 upnfann han en strup-

hufvudspegel (laryngoskop), som i me-
dicinska kretsar ansågs mycket värde-

full (dr h. c. härför i Königsberg). G:s

stora rykte som sånglärare förskrif-

ver sig från den tid, då Jenny Lind var
hans elev (1841). Den första svenska
sångerska, som tog del af hans under-

visning var Henriette Nissen, hvilken

blef hans elev 1840 och flera år stude-

rade sångkonst under honom. Efter J.

Lind följde M. Ebeling samt den svenske

sångaren och sångläraren I. Dannström.
De svenskar, som sedan kommo till ho-

nom (R. Wallin o. J. Giinther) togo (enl.

Dannströms utsago) endast 10 å 12 lek-

tioner. Dannström nämner såsom de där

bäst förstått hans sångskola: fruarna

Marchesi, P. Viardot-G. samt professo-

rerna Faure och Stockhausen. — LMA
1848. — Litt.: Mackinlay, Life of M. G.,

1908; I. Dannström, Några blad ur I.

Dannströms minnesanteckningar, Sthlm
1896; Sv. Musikt. 1905 s. 49.

Gastoldi, Giovanni Giacomo, da

Caravaggio, f. i Caravaggio, Lombar-
diet; 1581 var han i tjänst hos hertigen

af Mantua (troligen som sångare); hans
första verk är Canzoni a 5 voci 1581;

han kallar sig här kapellmästare vid

hertigliga kyrkan Santa Barbara i Man-
tua; enligt Vogel (Monteverdibiogr. i

Vierteljahrsschr. III, 353) var han ka-

pellmästare 1582—1609; troligen dog han c.

1610. Hans berömdaste verk är "Balletti

å 5 voci", hvars första upplaga utkom
1591 och ännu vid 1600-talets midt ut-

kom i nya upplagor. Finspångsbiblio-

teket (Norrköping) har ett Rotterdam-

tryck af 1628. En annan samling "Bal-

letti å 3 voci" utkom 1600, tryckt i Niirn-
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berg. Af denna bok har Uppsala bibi.

en uppl. af 1602. G:s sånger äro ännu
ej glömda i Italien.

Gathy, August, f. 14. 5. 1800 i Liit-

tich, t 8. 4. 1858 i Paris; 1828—30 elev af

Schneider i Dessau; 1830—41 utgaf han
i Hamburg "Musikalisches Konversa-
tionsblatt" och 1835 "Musikalisches Kon-
versationslexikon", som var ett för sin

tid särdeles godt arbete; lefde efter 1841

i Paris.

Gauche (fr.), vänstra (handen).

Gaudeamus igitur, tysk student-

sång; texten anses i allmänhet härröra

från 1700-talets början men hvilar på
äldre tradition från medeltiden (den

svensk-latinska skolsången Scribere pro-

posui, Piae Cantiones 1582 nr 52 hör hit).

Melodien synes ej vara äldre än 1740-

talet och är tryckt f. ggn 1788 som sara-

bandemelodi. — Litt.: T. Norlind, Latin-

ska skolsånger. Lund 1909 s. 125 ff.; A.

Kopp, Die Entstehung des G. i., Bur-

schenschaftl. Blätter, Berlin 1891; M.
Friedlfender, Das deutsche Lied im 18.

Jahrh. IL 4 ff.; Ph. Spitta, G. i., Vier-

teljahrsschr. VII, 680 f.; Böhme, Lieder-

hort III nr 1688.

Gaveaux, Pierre, f . i aug. 1761 i Bé-

ziers, Hérault, t 5. 2. 1825 i Paris; elev

af F. Beck i komposition; tenorsångare

först i Bordeaux sedan i Paris (théätre

Feydeau, th. de Monsieur); skref för th.

Feydeau ett 30-tal operor, af hvilka flera

gåfvos i Sverige (Le petit matelot 1795:

Den lilla matrosen 1799; Le bouffe et le

tailleur 1804: Den musikaliske skrädda-

ren 1813; Monsieur Des Chalumeaux 1806:

Herr Des Chalumeaux 1808).

Gaviniés, Pierre, f . 26. 5, 1726 i Bor-

deaux, t 9. 9. 1800 i Paris; violinist;

"Frankrikes Tartini" enligt Viottis ut-

sago; uppträdde 1741 f. f. ggn offentligt

i Paris; 1796—1800 violinprof. vid kon-

serv, därst.; utgaf en etydsamling "Les

24 matinées", dessutom 6 violinkonserter,

flera violinsonater m. m. samt en opera.

— Litt.: C. Pipelet, Eloge historique de

P. G., 1802.

Gavott, dans i ^A el. V* takt; synes ha
uppstått ur den franska dansen branle

och uppträder som följeslagare till den-

na redan på 1590-talet. Ännu på 1650-

talet står den vanligen som efterdans

till en branle (ofta en montirande före

och en courante efter). Först mot slu-

tet af 1600-talet försvinner branlen och
gavotten blir själfständig och får i sin
tur en efterdans imusetten. I suiten
placeras den bland tilläggsdanserna
mellan sarabande och gigue. Som dans
synes den omkring år 1700 ha varit en
ceremoniell figurdans i långsamt tempo
(liksom branlen), närstående menuetten.
Joh. Linder säger, på tal om nöjena vid
de svenska hälsobrunnarna, 1711, att det
var till ingen nytta för sjuka att dansa
g. på grund af de franska "komplimen-
terna". Då man under senare hälften

af 1800-talet upptog de gamla figurdan-

serna, blef g. jämte menuetten åter po-

pulär. — Litt.: T. Norlind, Zur Ge-

schichte d. Suite; s. förf.. Studier i sv.

folklore V.

Gayarré, J u 1 i a n, f . 9. 1. 1844 i Roucal
(el. Pamplona) t 2. 1. 1890 i Madrid;
tenorsångare; sjöng bl. a. i Rom, Milano,

London (Cov. Garden 1877—81, 1886, 87),

Madrid och Paris; sjöng bl. a. i: Profe-

ten, Tannhäuser, Lohengrin, Friskytten,

Puritanerna, Lucia, Lucretia, Rigoletto,

Lifvet för zaren. G. prisades allmänt
som en mycket betydande sångare.

G-dur (fr. sol majeur, eng. g. major),

durtonart med grundtonen g och ett

för f; parallelltonart: E-moll.

1. Gebauer, Franz Xaver, f. 1784 i

Eckersdorf, Glatz, t 13. 12. 1822 i Wien;
1804 organist i Frankenstein; 1810 mu-
siklärare i Wien; 1816 körledare vid

Augustinerkyrkan; var medstiftare af

Gesellschaft d. Musikfreunde och diri-

gent för Concerts spirituels, och utveck-

lade i sistnämnda egenskap en betydan-

de verksamhet.

2. F r a n c o i s René G., f. 1773 i Ver-

sailles, t 6. 7. 1844; fagottist; 1796—1802

prof. vid konserv, i Paris; 1801—26 an-

ställd vid St. operan; utgaf en fagott-

skola och skref flera verk för kammar-
musik, symfonier m. m.

3. J o h a n Christian G., f. 6. 12.

1808 i Köpenhamn, t därst. 24. 1. 1884;

organist vid Petri kyrka 1846, sedan vid

Helligaandsk.; komponerade flera sån-

ger och romanser vid piano, framför allt

barnvisor; lärare vid Kphns konserv, i

harmonilära och piano och utgaf i den-

na egenskap flera läroböcker (öfvers. af

Richters harmonilära m. fl.), en piano-

skola m. m. "Han var en äkta konst-

närsnatur af det barnsligt naiva slaget.
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fri från all beräkning, ytterst anspråks-

lös och nöjd med de kraf, han ställde

på lifvet . . . Som elev af Weyse och

Kuhlau, hvars minne han trofast odlade,

var han anhängare af den gamla sko-

lan, men hade dock en mild syn äfven

på nya företeelser. Sin kompositionsta-

lang höll han blygsamt tillbaka och

kom i grund och botten icke stort myc-
ket öfver den lilla visformen, för hvilken

han likväl hade särskilda betingelser

med sin fina och ursprungliga känsla . .

.

Af större saker komponerade han ett

Kyrie (ms.) närmast i Weyses maner,

ett arbete, som han själf satte mycket
värde på. I det stora hela gjorde hans

kompositioner intryck af den genombil-

dade man han var, med öppet öga för

det ideala i konsten" (Hammerich). —
Litt.: N. K. Madsen-Stensgaard, J. Chr.

G., Kphn 1894; A. Hammerich, Kjöben-

havns Musikkonservatorium 1867—1892,

Kphn 1892.

Gedackt {= Bourdon), en täckt labial-

stämma af trä el. metall af 4, 8, 16 el. 32

fot (de båda senare oftast pedalstämmor
under namn af Subbas) i en orgel. G.

brukas äfven som allmänt namn på alla

täckta stämmor i orgeln (af decken=
täcka). G.-b a s, en 8 fots mild pedal-

stämma i orgeln.

Gehring, Josef, "kejserlig österri-

kisk musikdirektör"; violinist; kom till

Åbo i början af 1823 och gaf där några
konserter; under sommaren s. å. vista-

des han i Stockholm, där han deltog i

Mazerska kvartetten och den 8. 7. själf

gaf en konsert på k. t.; på hösten åter-

vände han till Åbo och utvecklade sedan

där en nitisk verksamhet för musiklif-

vets höjande; 1827 synes han ha flyttat

öfver till Helsingfors, där han blef kon-

sertmästare vid den första där bildade

musikföreningen. Äfven i den finska

hufvudstaden blef han högt aktad som
musiker. — Litt.: W. Lagus, Mus. säll-

skapet i Åbo 1790—1890, Åbo 1890.

1. Gehrman, Georg Andreas, f. 15.

10. 1806 i Köpenhamn, t 2. 5. 1876 i Stock-

holm; violoncellist; anställd i hofkapel-

let i Sthlm 1827—38, 49—51; under mel-

lantiden 1838—49 var han bl. a. i Norge,

där han 1847 stiftade "Filharmoniska

sällskapet" i Kristiania och var dess

dirigent 1847—49; efter 1851 företog han
konsertresor i Ryssland och Finland

samt återvände 1867 till den svenska
hufvudstaden, där han s. å. förordnades
till lärare vid konserv. G. gaf ofta kon-

serter i Sthlm och ansågs allmänt som
en af våra främste solister å instrumen-
tet. LMA 1869.

2. Carl Georg Valdemar G., den fö-

reg:s sonson, f. 13. 5. 1867; grundade 1.

1. 1889 tillsammans med O. Hesslin en
musikhandelsfirma i Stockholm (f. d. J.

Bagges musikhandel) och öfvertog sam-
tidigt J. Bagges musikförlag; G. blef

1. 1. 1893 ensam ägare af firman ("C. G:s

musikförlag"). Förlaget har sedan för-

värfvat sig ett högt anseende och om-
fattar f. n. c. 2,000 förlagsartiklar, hvar-

ibland den svenska tonkonstens förnäm-
sta namn äro talrikt förekommande (L.

Norman, V. Svedbom, A. Körling, E.

Sjögren m. fl.).

Geigenprincipal (violinprincipal), tenn-

stämma af trång mensur i en orgel.

Tonhöjden är 8, 4, sällan 16 fot.

1. Geijer, E r i k G u s t a f , f. 12. 1. 1783,

t 23. 4. 1847; häfdatecknare, skald och

tonsättare. G:s musikaliska begåfning
synes hufvudsakligen tillhöra möderne-
släkten. Inom fädernesläkten funnos

visserligen flera musikaliska medlem-
mar men alla dessa tillhörde ursprung-

ligen ej ätten som sådan utan inkom-
mo genom äktenskap med medlemmar i

G:rsläkten. Af de musikvänner som så-

lunda kommo att stå E. G. G:r genom
släktskap nära må följande nämnas:
kaptenen Bengt Gusiaf Rapp-
h o 1 1 (1746—1815), hvars moder var ku-

sin med E. G. G:s farfar; Kristina
Hofsten-Geijerstam (1779—1856;

LMA 1838), gift med en kusin (Carl Gu-
staf Geijerstam) till E. G. G:s far; den
sistnämndas dotter Kristina blef se-

dan gift med G:s ungdomsvän Severin

Löwenhjelm. Alla dessa (den först-

nämnda manliga och de två sistnämnda

kvinnliga) kommo att intaga en viktig

plats i G:s musikaliska lif. På möder-

net (släkten Geisler) finnas flera med
musikintresse: G:s moster Agneta
Kristina, som först undervisade ho-

nom i musik; en gren af mödernesläk-

ten var T r o i 1 i, af hvilken en blef gift

med E. G. G:s syster; bådas barn blef

den berömde målaren f^ n o T. (s. d.),

hvars begåfning för tonkonst var så
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stor, att han länge tvekade, om han ej

borde bli musiker. En annan gren af

Geislersläkten tillhörde Liljebjörn;
Knut L., sedermera E. G. G:s svärfar,

spelade gärna violoncell och ägde stor

fallenhet för musik.

I E. G. G:s hem spelade musiken en

viktig roll, och särskildt synes kapten
Kappholt ha tillfört hemmet mycket
musik. Tiden intill 1795 tillbragte G. i

föräldrahemmet, hvarefter han på 4 år

genomgick Karlstads skola. 1799 blef

vändpunkten i hans lif, då han skulle

begynna sina universitetsstudier i Upp-
sala, och sålunda ryckas bort från hem-
mets värld. G. var då 16 år gammal
och hade redan tillägnat sig ett godt om-
döme i musikaliska ting. Han skrifver

själf i sina "Minnen" härom: "Skulle

jag ej säga ännu ett ord om all den
musik, som klingar till mig från min
barndom? Tag då emot i grafven min
första tacksägelse, du min goda, gamla,
hälft döfva, älskade moster, hvars kär-

leksfulla nit redan satte mina fingrar

vid sex års ålder på klavéret, och ej

förtröttades; ehuru det i början ej sma-
kade mig bättre, än att jag vid spel-

timmen tog min flykt ut genom fön-

stret." Hans andra tack tillkommer
kapten Kappholt: "Haf tack också du,

bortgångne välgörare, hvilken jag är

skyldig ej blott bekantskapen med fo-

sterlandets skalder, . . . utan ock, att

mina första lärospån i tonkonsten ej

blefvo fruktlösa . . . Det var denne säll-

synte mans ålderdomslust att inrätta

större musikstycken så, att de af få

händer kunde utföras. Det skulle bli

ett helt bibliotek af den musik han
t. ex. arrangerat för två klaver, de en-

da instrument, som i vårt hus voro att

tillgå. Hvilken mängd saker har jag

ej med honom under åratal på detta sät-

tet genomspelt! Från Schobert och

Boccherini till Haydn och Mozart. Det
fanns dessutom på den tiden en mängd
musikaliska hus i provinsen, uti hvilka

denne vän på sina årliga färder förde

mig in. Gossen knöt genom musik vän-

skapsförbindelser, som hållit ut genom
lifvet ... Så hade jag vid 16 års ålder

ej lämnat min födelsebygd, och ägde
dock en verklig musikalisk bildning.

Jag drefs redan då att försöka mig i

komposition, utan att känna dess reg-

ler." — G. hade således före 1799 för-

värfvat sig en musikalisk allmänbild-
ning och kunde spela klaver men hade
ännu ej lärt känna musikens "regler".
Den första Uppsalatiden, som omfattar
10 år (1799—1809) gaf honom rikligt till-

fälle att vidare utbilda sin musikaliska
smak, på samma gång han efter 1806,

då han blef fil. d:r, äfven fick lära sig

musikteori. I början hade han ej nå-
got klaver och kände då bittert tom-
heten på sin studerkammare, men sedan
han väl fått ett sådant, var musiken
hans ständiga tröst. De bref han skref
hem till systern, Eappholt och fru Gei-

jerstam under dessa tio år visa tydligt,

att hans egentliga värld, hvari han fullt

lefde icke var diktkonst, filosofi, histo-

ria, utan tonkonst. Den musik han lär-

de känna inhämtades dels på konserter
i Uppsala dels i Stockholm, dit han ofta

begaf sig; därjämte samlade han flera

kamrater till musikaftnar hos sig och
slutligen genomgick han noter, som han
köpt eller lånat från universitetsbiblio-

teket, hemma på sitt klaver. Brefven
omtala bl. a. följande åhörd musik:
Haydns Skapelsen (4. 11. 01), Schoberts

musik (9. 4. 04), Clementi (30. 12. 04),

Mozai"ts requiem (30. 12. 04), Dalayracs
Folke Birgersson (9. 3. 05), Mehuls Må-
laren och modellerna (9. 3. 05), Mozarts
kvartetter (26. 10. 07), Cherubinis Vat-

tendragaren (2. 2. 09), Glucks Iphigenia

i Tauris (20. 4. 09). Af hufvudstadens

musiker och musikvänner lärde han
känna: Skjöldebrand, Brendler, HaefE-

ner, Collin, Crusell, Fr. Sam. Silfver-

stolpe, Frigel m. fl. 27. 10. 06 omtalar

han, att han första gången haft ett eget

sällskap på 8 ä 9 personer, som spelat

hos honom. Beskow berättar i sina lef-

nadsminnen, hvilka de musiker voro,

hvilka utförde musik hos G.: "Under

flera terminer var hvarje onsdagsafton

hos oss (G:r) en sådan liten soiré, där

Haeffner [efter 1808], Geijer, Josef Höljer

(skicklig pianospelare), Liedzen (ut-

märkt flöjtist). Lundholm (då berömd
violinspelare) m. fl. utförde musiknum-

ren, hvarvid Carl Hård . . . vanligen

fällde tårar." G. omnämner i brefven

hem följande på musikaftnarna utförda

kompositioner: Mozarts duetter, stråk-

kvartetter, kvintetter, Haydns stråk-

kvartetter, trior (23. 11. 06), instrumen-
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tala verk af Handel och Corelli (11. 5.

07). Haeffner blef den förste, som lät ho-

nom bli bekant med Bachs verk: "Jag

hade så när glömt omtala, att jag också

blef bekant med Haeffner . . . Jag hörde

honom spela svåra saker af Sebastian

Bach, som är hans favoritauktor" (12. 4.

07). Så snart G. hemkommit från Stock-

holm, där Haeffner då bodde, lånade

han hem Händels ouverturer satta för

klaver. "Han är ännu strängare i sin

stil än Bachen: det finns ej en enda not,

som kan anses för remplissage. Det är

mycken enfald, klarhet och storhet i

hans musik" (s. br.). Två år senare

tog G. musikteoretiska lektioner för Fri-

gel: "Stundom förfriskar jag mig med
musik, skrifver psalmer för den heder-

lige gubben Frigel och låter honom
tala visdom för mig, i musikalisk som
annor måtto", (20. 4. 09). "Jag läser

generalbas för Frigel . . . Gud gifve, jag

kunde lära mig någonting, och att jag

också kunde göra sådana saker som
han! Men det är för mycket begärdt"

(5. 3. 09). Af brefven framlyser äfven,

att G. någon gång medverkat vid kon-

serter i Uppsala. — År 1809 skedde en

betydelsefull förändring i G:s yttre för-

hållanden, i det han rycktes bort från

de musikaliska drömmerierna till en

verklighet af betydligt reellare slag.

Han fick åtfölja en ung man, v. Schin-

kel, till England. Han stannade här

ett års tid och fick nu tillfälle att sätta

sig in i helt andra saker än tonkonst.

Dock försummade han ej något tillfälle

att få höra musik, men beklagade blott,

att så få sådana erbjödos. Den tonkonst

han fick höra var af helt annat slag,

än den han i Uppsala och Stockholm

fått njuta af. Det var den bedårande

italienska sången, som fängslade ho-

nom. Han fick beundra en Catalani

(s. d.), en Braham m. fl. och fick höra

Händels Jefta och Messias, fugor af

Handel och Bach, Haydns Skapelsen

m. m. (21. 3. 10). — Sedan G. 1810 kom-
mit hem, uppehöll han sig de närmaste

åren mestadels i Stockholm, där dikt-

konst mera än tonkonst upptog hans

tid. Endast upptecknandet af folkvis-

musik och studiet af kyrkomelodier

kunde för någon tid återföra honom till

ungdomstidens älsklingsstudium. 17. 4.

11. skrifver han visserligen till sin blif-

vande svärfar: "Under våren har här
varit täta konserter, och jag har såle-

des ofta hört musik", men dessa kon-

serter blefvo sedan allt sällsyntare.

"Götiska förbundet" eggar honom till

fosterländsk diktning och tonkonst. "Un-
der sådana inflytelser skref jag i Stock-

holm vintern och våren 1811 sångerna:

Den siste kämpen. Vikingen, Den siste

skalden. Jag satte dem äfven i musik"
(Berätt. om Göt. förb.). Då Afzelius ön-

skade få G. med vid utgifvandet af folk-

visorna lyckades det först, då vännen
gjorde honom uppmärksam på melodi-

erna. "Han föreslog mig, ehuru jag i

början ej var synnerligen gynnsamt
stämd för honom och hans bemödanden,
att vi bägge gemensamt skulle utge en

samling af gamla svenska folkvisor.

Jag lockades af de gamla härliga melo-

dierna, af hvilka han äfven samlat ett

stort antal, och kom därigenom in i

ämnet" (Ber. om Göt. förb.; jfr äfven

G:8 bref till Afz. 14. 7. 1814 medd. i Mo-
lins G:studier s. 209). Med kyrkopsal-

merna fick G. äfven stifta närmare be-

kantskap genom musiken. "Min närma-
re bekantskap med ärkebiskopen Wallin

daterar sig från den tid, då han be-

gynte sitt psalmboksafbete . . . Jag var

under en stor del af denna tid med ho-

nom i brefväxling, synnerligen angåen-

de den musikaliska delen af arbetet, i

hvilket afseende jag merendels var tolk

och medlare emellan honom och svenska
koralbokens förtjänstfulle utgifvare, ka-

pellmästare Haeffner" (Minnestal öfver

Wallin). G. var ej blott Haeffners hjäl-

pare utan äfven Haeffner G:s. "Bed ho-

nom [Haeffner] om en afskrift af melo-

dien till Vikingen, sådan som han än-

drade den. Jag har förlorat den enda
afskrift däraf jag själf ägde" (G. till

Atterbom 27. 8. 14). — Året 1816 blef åter

ett märkesår i G:s lif. Han begynte då

sina historiska föreläsningar vid univ.

i Uppsala och förvärfvade i Malla Silf-

verstolpe en varm vän för lifvet. Äf-

ven är året 1816 tidpunkten för G:s be-

kantskap med Amalia v. Helwig. I M.
Silfverstolpes memoarer omtalas ofta,

huru viktig del i deras gemensamma
aftonunderhållningar musiken intog:

"Musik, sång, rika samtal — Ijufligt ro-

ligt, så som jag önskade alltid kunna
ha det . . . Geijer spelade fortepiano och
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skref till Amalia ord och musik . . . Gei-

jer hade svarat med ord och musik, och
hans musik förljufvade nu deras dagar"
(mars—apr. 1816). G. skref till M. Silf-

verstolpe "Reseda" i ord och musik samt
musik till "O yngling om du hjärta har"

ur Lidners Medea. I öfrigt fyllde de hi-

storiska studierna G:s tid under de för-

sta åren af hans professorstid (ord. prof.

1817). Dock kunde musiken ej ens un-

der det mest trägna arbete saknas: "Un-
der de första åren af hans tillträde till

professionen arbetade han bokstafligen

natt och dag med få undantag af de re-

kreationer, som han sökte i musik, som
ock på visst sätt hörde till hans inre

arbete" (Th. Knös s. 18). 1819 på hösten

fick G. till åhörare ingen mindre än
själfva kronprinsen Oscar. "Jag har . .

.

fortsatt dessa föreläsningar ... då jag . .

.

tillbragt nästan alla kvällar i prinsens

sällskap till kl. 10, 11, 12 dels med mu-
sik, dels med samtal" (br. hem 21. 12. 19).

Som en erinran om denna tid skref G.

manskvartetten "Se skuggorna fly" till

Oscarsdagen 1822; stycket skulle ha
sjungits för prinsen, men en sångare

insjuknade, och kompositionen öfver-

lämnades i stället. Vid samma tid fick

G. den stora glädjen att få se en kom-
position af sig på tryck (de små bila-

gorna i Iduna räknade han tydligen ej).

"Min sonat har gladt mig oändligen.

Det är en naturlig ungdomsglädje i att

första gången se sig tryckt, som påmin-

ner mig om den rädda och dock behag-

liga hjärtklappning, hvarmed jag på
den egentliga skrifvarbanan först såg

mitt namn i prent." Han ville skänka
ett exemplar till violoncellisten Bern-

hard Romberg som "ett ringa tacksam-

hetsbevis för all den glädje vi af hans

musik och kompositioner njutit i våra

dagar" (br. till Atterb. 19. 1. 21). — På
20-talet fick G. nya musikvänner till de

han redan förut förvärfvat. Till dessa

kan först räknas Adolf Törneros, hvil-

ken 1819 blifvit docent (1827 adjunkt och

1832 prof.) i latin. Fullt införlifvad med
den G:rska kretsen (Atterbom, Malla

Silfverstolpe m. fl.) blef denne 1822. Ej

långt efter kom J. U. Ekmarck (1824 dr,

1827 docent i hist.) in i samma krets och

slutligen kom A, F. Lindblad 1823. Då
alla dessa tre voro afgjorda Beethoven-

beundrare blef studiet af den store mä-

starens kompositioner nu fullt tempo-
rärt hos Geijer. Redan 1807 hade G.
visserligen hört B. på en konsert i

Sthlm (br. 12. 4. 07) och 1817 hade Atter-
bom från Wien skrifvit ett entusiastiskt
bref om sina personliga intryck af den
store wienaren, men ej förrän nu hade
han förstått hans kompositioner. För
G. som kompositör hade detta Beetho-
venstudium en ej ringa betydelse. Tack
vare bekantskapen med Lindblad utgaf
G. tillsammans med sin vän en samling
i tryck: "Musik för sång och piano-

forte", tr. hos Palmblad, Uppsala 1824.

Båda äro här representerade med sån-

ger och G. afslutar det hela med en
pianokomposition ("Divertimento"). 1825

företog G. tillsammans med Lindblad
o. Malla Silfverstolpe en resa till Tysk-
land öfver Danmark, och det säger sig

själf, att han ej försummade något
tillfälle att höra musik eller bli be-

kant med musiker. Lindblad var härvid
en förträfflig ciceron. I Sorö besöktes

Weisse. "Vi funno en medelålders man,
som emottog oss vänligt, talte väl i flera

musikaliska ämnen och slutligen oom-
bedd satte sig till pianot och improvi-

serade en fantasi. Jag har ej hört nå-

gon göra det bättre" (G:s dagbok 12. 7.

25). I Tysklands stora kyrkor försum-

made man ej att njuta af orgelmusi-

ken. Midt ute i främmande land var

dock den svenska musiken ej glömd.

Sällskapet befann sig en gång på Rhen-
floden i en båt: "Snart skymde det på.

Lindblad framtog sin flöjt och blåste

gamla svenska visor. Det är en egen

hemlighetsfull kraft i dessa gamla me-

lodier. Vår båt flöt sakta fram. Hela

naturen var tyst. Jag hörde blott to-

nerna, som upprepades af bergens eko"

(17. 8. 25). Till sist blef musiken honom
öfvermäktig. När han ändtligen upp-

nådde Heidelberg, brusade det af musik

inom honom. "Hemkommen om kvällen,

träffade jag i mitt rum det första forte-

piano jag vidrört sedan i Uppsala. Jag

var törstig efter musik, och jag blygs

ej att säga, grät vid mina egna melo-

dier. En fortepianokvartett i E-moll har

arbetat i hufvudet på mig under hela

vägen. Jag skall skrifva upp den, när

jag kommer hem" (14. 8. 25). I Dresden

uppsöka vännerna C. M. von Weber.

"Jag besökte med Lindblad Carl M. v.
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Weber, som är kapellmästare härstädes.

Vi funno honom i ett nätt trädgårdshus

utanför staden. Mycken ande, liten

kropp! — för litet af det senare, ty det

synes mig, som vore den förra snart

färdig att genombryta den spensliga

hyddan [W. dog året efter]. En retlig

liflighet med mycken bildning är ut-

trycket af hans personlighet" (6. 9. 25).

W. berättade om Friskytten, och hans

gäster lyssnade med spänd uppmärk-
samhet. Till sist uppnådde de Berlin,

och G. kan anteckna: "varit på drama-

tiska teatern, på operan, hört mamsell
Sontag, som sjunger som en lärka" (19.

9. 25). Snart är han hemma i Uppsala,

och redan i nov. kan Törneros i sina

dagboksanteckningar inskrifva, att han
haft "en härlig afton" hos G:s med G:s

"nya kvartett" [för stråkar] som "för-

pjäs" och "sedan hans ypperliga kvin-

tett". Musikintrycken af resan hade så-

ledes satt frukt. G:s anseende som hi-

storiker hade vid denna tid nått sin

middagshöjd. 1825 hade han utgifvit sin

"Svea rikes häfder" och därmed lagt

grunden till en ny, djupare och allsidi-

gare historieskrifning. Allt det öfver-

strömmande beröm man skänkte G.-hi-

storikern kunde dock ej undanskymma
G.-musikern. 1826 skrifver Marianne
d'Ehrenström i sitt arbete om Sveriges

litteratur och konst: "Geijer, professeur

d'histoire, littérature et écrivain celebre,

et également admiré par ses charmantes
romances et ses chansons populaires" (s.

76). De följande åren fortsatte G. att

komponera, så snart han fick tid därtill.

Törneros, som nu var det främsta musi-

kaliska smakrådet, sedan Lindblad stan-

nat i Berlin för att lära sig Logiers me-
tod, meddelar: "En duett för fortepiano

och violoncell, komponerad af G. under
julhelgen, uppfördes af honom och Mo-
berger. Den var G. lik" (Törn:s br. 22.

1. 1827). Kompositionen föll ej Törneros

i smaken, något som var af ej ringa be-

tydelse för G:ska familjen. "Jag kan
alltid vara förvissad, att när någon ny-

född komposition af G. exekveras, fram-
för andra bli ditbjuden som auskultant,

ej blott emedan G. själf gärna unnar
mig en angenäm musikstund, utan ock,

emedan hans fru, såsom jag kommit
underfund med, betraktar mig som en
spritprofvare på styrkan och halten af

sin mans musikaliska brygd" (s. br.).

Året 1828 var G. som riksdagsman i

Stockholm, och som alltid uppsökte han
musiken, där den var som bäst. Han
bodde hos Lindblad, som nu grundat en

musikskola i hufvudstaden. G:s bref

hem tala med entusiasm om denna un-

dervisningsanstalt. Bland nyheter, som
han i Stockholm fick höra, var Mendels-

sohns Midsommarnattsouverture. Lind-

blad, som i Berlin i denne unge mästare

vunnit en varm vän, försummade ej att

göra G. bekant med hans kompositioner.

G. ledsnade på hufvudstaden först då

musiklii.^L för säsongen tog slut. "Med
nöjen är det klent, dåliga spektakler, få

musikpjäser" (br. 27. 3. 28). 1829 inval-

des G. i Mus. ak. (Lindblad blef först

invald 2 år senare).

Med 30-talet begynte musikkretsen om-
kring G. att glesna något. J. U. Ek-
marck dog 1830, Ha;ffner 1833, och den

senares efterträdare, Nordblom, stod G:s

väsen mera främmande. Lindblad hade
fullt upp att göra i sin skola och kom
ej så ofta till Uppsala. Törneros var

sjuklig och led under sin enformiga sys-

selsättning med latinska stilar. I stäl-

let fick G. en ny tröstarinna i sin nu
uppvuxna dotter Agnes. Hennes musi-

kaliska natur gaf fadern ständig spor-

relse till komponerande, och fr. o. m.

1834 uppvaktade han henne nästan hvar-

je år med ett sånghäfte i julpresent

(l:sta saml.: 1834; 2:dra 35; 3:dje 36; 4:de

37; 5:te 39; 6:te 40; 7:de 41; 8:de 42; 9:de

45 el. 46; J. C. Hedboms förlag); dess-

utom fick hon sig särskildt tillägnad ett

häfte pianokompositioner: "Aftonstun-

der". En ny musikalisk brännpunkt
fick Uppsala med 30-talet hos K. F. v.

Kraemer, hvilken 1830 blifvit landshöf-

ding i Uppsala. Han själf, hans hustru

och sedermera äfven hans dotter voro

alla varmt intresserade för musik, och

såväl G. som Törneros voro alltid väl-

komna upp till slottets musikaftnar. Men
den gamla, varma intima hemstämningen
var dock borta, och G. kunde ej längre

i sitt hem få sitt musikbehof tillfreds-

ställdt. Endast då Lindblad och Mazer-

ska kvartetten med Falkenholm kom
till Uppsala, njöt G. i fulla drag som i

gamla tider. Året 1838 blef ett nytt

pröfningens år för G. Hans nya libe-

rala åsikter stötte de gamla vännerna
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bort. Atterbom kom ej längre så ofta,

Törneros dog 1839, Lindblad satte sin

väns tålamod på prof genom sin öppna
entusiasm för Almquist. Med 40-talet

skårade sig ånyo de unga musikkraf-
terna omkring G. Af stor betydelse för

G. som musiker blef särskildt Jenny
Lind, hvilken sista åren af 30-talet bod-

de hos Lindblad i Stockholm. Då G.

besökte hufvudstaden, tog han alltid in

hos Lindblad, och han kom sålunda att

tidigt lära känna den geniala sånger-

skan. De första intrycken af henne
meddelade han sin hustru 1838: "Det
är en i alla afseenden söt och snäll

flicka, ej vacker, men behagligt enkel."

Vid promotionen 1839 kom Jenny Lind
och gaf konsert. Geijer grät af rörelse.

På kvällen sprang hon änkeleken i hans
trädgård jämte stadens hotabiliteter

(Th. Knös s. 9). Af andra nya musik-
entusiaster sågo 40-talet bl. a. följande

samlas i G:s hem: G. Wennerberg, J. A.

Josephson, Uno Troili, F. A. Dahlgren,
Ava Wrangel (boende hos Malla Silf-

verstolpe). Alla konserterande musiker
i staden mottogos med värme i det

G:ska hemmet, däribland Ole Bull. Men-
delssohn beundrades allmänt, och man
skred t. o. m. till en så kräfvande upp-
gift som uppförandet af oratoriet Paulus.

Året 1844, då prinsarna upphöllo sig i

universitetsstaden i och för åhörande af

föreläsningarna, var i musikaliskt hän-
seende ett märkesår. 1846 var det sista

för G. i Uppsala. På våren flyttade

han till Sthlm. S. ä. företog han en ny
utrikes resa, och åter njöt han af mu-
siken i fulla drag: "Ankommen [till

Aachen] fick jag genast veta, att Jenny
Lind och Mendelssohn voro här . . . Hon
besökte oss genast på aftonen, öfver-

talte Mendelssohn att följande afton

besöka oss, med förutskickadt piano.

Det musicerades hela kvällen till mid-
natt. M. spelade, mindre likväl än han
själf och vi hade önskat; ty instrumen-

tet var ej godt. Jenny sjöng några
visor. Det var en ganska glad intres-

sant afton. M. bjöd oss till sig i Leip-

zig på vår återresa" (br. 14. 6. 46). Jen-

ny Lind hörde han sedan och kunde
ej nog beundra hennes utförande. I

Leipzig träffade G. äfven Josephson och

båda begåfvo sig nu till Mendelssohn,

som mottog dem med stor välvilja. Jo-

sephson har i sina minnen skildrat Leip-
zigdagarna, då han fick träffa Men-
delssohn och G. M. spelade sina Lieder
ohne Worte och G:s ögon strålade. "Det
var säkert en skön dag för honom" ut-

brister Josephson till sist (Ödman, Jo-

sephson I, 231: anteckn. för 21. 7. 46).

Hemkommen till Sthlm grep honom åter

musiken. "Den gamla musikvurmen har
åter fattat mig under julen. Jag har
skrifvit en romans en duett för sång, och
slutligen har en hel, ny violinkvartett

just till min födelsedag lupit af stapeln"

(12. 1. 47). Ännu i det sista ljöd musiken
inom honom. "Ofta midt i natten, ef-

ter en vid skrifbordet genomarbetad
dag hördes hans fingrar sakta spela på
sängkanten takten till melodier, som,

då de fingo makt med honom, måste
fram. Drömmande hörde han ej sällan

stor och vacker musik, isynnerhet un-

der den senare delen af sin lefnad. Två
dygn före sin död [23. 4. 47] sade han
till mig: 'Jag har i natt låtit uppföra

för mig Mozarts kvartetter. Trollflöjten

och Skapelsen"' (Thekla Knös s. 18).

För G. var musiken ett naturbehof,

och utan tonkonst kunde han ej lefva.

"G. talade ofta med hänförelse om, huru
kärt det var honom, att efter sina all-

varsamma historiska forskningar få

hvila sig med att nedskrifva sin musik."

(Th. Knös s. 13). I samband med denna

törst efter musik stod hans behof att få

spela vid pianot timme efter timme.

En mängd källor tala om, huru under-

bara G:s fantasier alltid voro. Marianne
d'Ehrenström sätter (1826) t. o. m. de

fria fantasierna i jämbredd med G:s

dikter och tonsättningar: "Son talent

d'improvisateur au piano, doit étre, ä

ce qu'on dit, de toute beauté et sa voix

y exprime d'une maniére déclamatoire,

les modulations de Tärt, et les elans

d'une génie créateur" (s. 76). På ålder-

domen tilltog detta behof att få fan-

tisera, så att han stundom kunde till-

bringa flera af nattens eller kvällens

timmar därmed. "Det är som om en

atmosfär af fridsamhet och ro omgåfve

hela hans person, som om han ägde

inom sig en hel värld af harmoni, hvil-

ken får sitt skönaste uttryck i hans

skymningsfantasier vid pianot. Det är

Ijufligt att höra honom, något så frid-

samt uti allt hvad han spelar" (L. Dahl-
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gren, Eansäter s. 274). En karaktäri-

stisk beskrifning af hans spel ger oss

J. Sundblad: "I början lät han fingrarna

blott löpa fram och tillbaka öfver in-

strumentet; hastigheten blef efter hand
större; det var, som om de sökt efter

något, men snart hördes en passage, ett

ackord, ja, blott en enda ton, hvilken

med ett starkare anslag oftare återkom:

det sökta var liksom funnet. Var detta

ett naturljud, ett fågelkvitter el. dyl.,

så var det så mycket bättre, och nu blef

detta temat, genom hvilket tondiktnin-

gen fick sitt innehåll, ty, märk väl, uti

G:s kompositioner, äfven de tillfälliga,

låg alltid ett sådant och nedsjönk aldrig

till ett tomt klingklang. Ju längre det

led, dess varmare och uttrycksfullare

blef emellertid spelet; det var, som om
han alldeles uppgått i detta" (Uppsala-

lif s. 395),

Dä det gäller att få en öfversikt af

G:s produktion som tonsättare stöter

man på många svårigheter. Den hittills

enda upplaga, som finnes (Abr. Lund-
quists förlag 3 bd), innehåller endast so-

losångerna och några sångduetter, trior

m, m, men inga instrumentala kompo-
sitioner. Ej heller innehåller Lund-
quists upplaga hans samtliga sånger

utan endast ett urval, hufvudsakligen

af de mot slutet af 30-talet och under
40-talet komponerade, och af de äldre

från 10—30-talet meddelas endast några
få. Se vi på samtidens omdömen om
G:8 musik, yttrar man sig där med
samma respekt om de instrumentala

verken som de vokala, och M, d'Ehren-

ström kunde, som vi sågo, redan 1826

sätta G, som lika god sångkompositör
som diktare. Vilja vi samla de i tid-

skrifter och äldre tryck förefintliga

samt lägga dem till de i Lundquists
upplaga upptagna sångerna blir ut-

vecklingsgången visserligen klarare,

men den instrumentala delen blir dock

så svagt representerad, att vi ej förmå
öfverblicka den tillräckligt klart. Nå-
got bättre blir bilden af G. som kompo-
sitör, om vi också medtaga de hand-
skrifna (hufvudsakligen bevarade hos

landssekr. Knut Hamilton, Uppsala).

Af G:s, Törneros', Atterboms, A. Silfver-

stolpes, Lindblads m. fl. bref förstå vi

dock, att en stor del af hans kompo-
sitioner måste ha gått förlorade. Lind-

blad intygar också detta i sin karak-

täristik af G. som musiker: "För fru A.

E. Löwenhjelm komponerade G, en

mängd pianomusik, som aldrig upp-

skrefs, emedan denna sällsynt musika-
liska väninna lärde och mindes dem
utantill, sedan förf., som för sin tid var
en ganska skicklig pianofortespelare,

spelat dem blott en eller två gånger.

Men fru L. dog, G. hade småningom
glömt dessa kompositioner och sålunda

gingo hela cahierer af hans musik för-

lorade." Huru ringa G. själf tänkte om
sin musik visar oss också Hjärnes be-

rättelse (s, 224) om, hur af en ren till-

fällighet en af G:s bästa sånger, "Stilla

skuggor", räddades åt eftervärlden. Vi
ha i den förteckning vi här låta följa

sökt meddela så väl de i tryck och hand-

skrift bevarade, som de af G. själf och

hans samtid nämnda kompositionerna.

Att vi kommit till en fullständig för-

teckning af allt, våga vi ej hoppas, men
den låter dock ana, huru stor i verk-

ligheten G:s musikaliska produktion va-

rit. Innan vi meddela den, vilja vi dock

med några ord karaktärisera den G:ska
musiken. Vår öfversikt af G:s lif, huru-

som han begynte med att skänka Scho-

bert och Boccherini sin odelade beund-

ran, sedan lärde sig beundra Händels
och Mozarts stora verk för kör och or-

kester, därefter uppgick i Beethoven-

dyrkan och sist drömde sig in i den
Mendelssohnska romantiken, kan på sitt

sätt visa, hvilken utomordentlig smidig

och utvecklingskraftig musikalisk för-

måga G. måste ha haft. Säkert är äfven,

att skillnaden mellan ungdomsverken
och de pä ålderdomen skrifna är högst

betydlig. Tänka vi t, ex. på den enkla

melodien till "Vikingen" och jämföra

den med "Natthimlen" (Ensam jag

skrider), eller "Ur Lidners Medea" (O

yngling, om du hjärta har) med "Svan-

hvits sång" (Stilla, o stilla, somna),

"Första aftonen i det nya hemmet" (Jag

vet en hälsning), "Mod och försakelse"

(O! föll uti ditt varma hjärta) finna vi

en utveckling såväl melodiskt som har-

moniskt. Den G:ska romansen, sådan

den framträder under sin bästa tid på
30-talet är otänkbar utan 20-talets Beet-

hovenintryck. Äfven synes Weber ej ha
varit utan betydelse. Studiet af den ita-

lienska sången i London 1810 har också
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gifvit G. blick för melodiens smidighet.

Däremot kunna alla Schubert- och Schu-

mannintryck betraktas som fullt ute-

slutna, då vi ej finna honom en enda

gång nämna dessa mästare. Mendels-

sohn har väl ej varit utan sin del i me-
lodiföringen på 40-talet, men någon ro-

mantiker i Mendelssohns stil blir han
aldrig (lika litet som Lindblad blir det).

För G. som ren svensk tonsättare har
folkvisan alltsedan 1813, 14 aldrig saknat

sin betydelse. De citat vi redan gjort,

kunna tillräckligt belysa detta. Den
Lindbladska sången torde på 30-talet

rätt betydligt ha påverkat den Geijer-

ska. G. begynner sin musikaliska verk-

samhet som sångkompositör med sådana

enkla stroflska visor som "Den lille ko-

largossen", "Riddar Toggenborg" och

"Vikingen" på 1810-talet, höjer sig se-

dan med 20-talet till den gripande

"Svanhvits sång" för att på 30-talet nå

upp till den fullt genomförtonade ton-

dikten i "Vallgossens visa", "Mod och

försakelse", "Skärslipargossen", "Natt-

himlen" m. fl. Samtidigt med denna ut-

veckling har äfven dikten undergått en
förändring från den stroflska dikten i

många verser till den enkla i flesta fall

enstrofiska korta dikten, som i så få ord
som möjligt karaktäriserar stämningen
för att lämna åt musiken så mycket
större tillfälle att belysa och förstärka
intrycket. G. är under 1810-talet mer
diktare än musiker, under 30-talet där-
emot raka motsatsen. G. som instru-

mentalkompositör står mera kvar på
Mozartstadiet i sina stråkkvartetter och
kvintetter, når däremot i de korta pia-

nostyckena upp till 20- och 30-talets mu-
sikaliska stämningsdikt. I en del är

passageverket så allenarådande, att det

hela lätt sjunker ned till ett etydartadt

öfningsstycke. G:s herravälde öfver for-

men i de större instrumentala verken är

emellertid påtaglig, ehuru en viss eklek-

ticism ger dem en mindre omedelbar
karaktär. Af G:s manskvartetter äro ej

så många bevarade, ehuru hans samtida
intygar, att han gärna skref för studen-

terna och kunde brista ut i tårar, när
han hörde sina kvartetter väl föredragas.

I. Instrumentala kompositioner:

I tryck:

1. Dubbelsonat p. i h. F-moll till minne af A.

E. Löwenhjelm. (K. bibi.)-

2. Divertimento p. 2 h. i Mus. f. s. o. p. af G.

O. Lindblad 1824 nr 15 (Nordmannaharpan hft 4).

3. Sånger utan ord f. p. 2 h. nr 4 i hft 9 af

G:rs sånger (1845 el. 46).

4. Pianokvartett i E-moU (omtalad af Törneros

12. 11. 1825; jfr G. 14. 8. 25 Heidelberg).

5. "Aftonstunder, vid pf. tillägn. min dotter;"

6 stycken.

I handskrift:

(hos Knut Hamilton).

1. Sonats p. 2 h. G-moll; tillägn. Chr. v. Hof-

sten o. B. G. Rappholt.

2. Fantasi tillägn. A. L. Liljebjörn; skrifven i

Devonshire, Engl. maj 1810 (jfr br. 23. 5. och 29.

5. 10; dagb. 1. 6. 10).

3. Dubbelsonat; tillägn. kronpr. hösten 1819 (jfr

br. 21. 12. 19).

4. Pianokvintett; ms. i Upps. bibi. (jfr Tömeros

br. 12. 11. 25).

5. Sonate Fmoll; tillägn. A. Lindblad.

G. Midnattsfantasi "Exercise" aug. 1833.

7. "Småstycken tillägn. min dotter."

8. Kvartett i B-dur (jfr br. 12. 1. 47).

1. Ungdomsverk före 1799 (jfr G:s Minnen).

2. Pianosonat (br. 4. 11. 01 och 29. 1. 31).

3. Sonat i B-dur (Sidmouth; br. 29. 5. 10;

skräckligt svår").

Omtalta, nu försvunna

:

4. Sonat i F-moll (se 3.).

5. Sonat (br. 17. 4. 11).

'för- 6. Duett f. cello o. klaver (br. 17. 4. 11).

7. Violoncellsonat (Törneros br. 22. 1. 27).
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Yokala kompositioner.

Solosång m. piano:

första uppl. Siffran hänvisar till häftet. II = Lundquists nyuppl. Siffran hänvisar till bandet.

Afskedet

Aftonklockan

Anderöst

Arbetarens visa

Barndomsminnen
Bilden

Blomsterplockerskan

Den enfaldiga visan

Den 56:te födelsedagen

Den lille kolargossen*^

Den nalkande stormen^

Den sista kämpen ^

Den siste skalden*

Den slumrande lilla flickan

Den sörj andes morgon

Det forna hemmet (äfven som duett) .

Flicktankar

Förgät mig ej (tr. separat 1847) (äfven

guitarrack.)

Första aftonen i det nya hemmet . . .

Gondolieren

Gräl o. allt väl

Han
Hur skönt ur vinterns dvala^ . . .

Hvad jag älskar

Höstsädet

I maj^
Juldagen 1840 (äfven kvart. f. bl. kör

o. p.)

Kommer ej våren

Min hustrus visa

Min musik

I
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I dansen

Kom! Farväl

Kom harmoni (ms. hos K. H.) . .

Kärleken på resan genom lifvet (ms.)

På dagen af mitt silfverbröllop . .

I
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J. Geijer, Bengt Gustaf G:r till Udde-

holm och hans ättlingar, 1899. — Hand-

skrifter och tryck i Sthlm och Uppsala.

— Se dessutom den i litterära källor om
G. nämnda litteraturen.

2. J o h a n Gustaf (Gösta) G., f.

20. 8. 1857 i Millesvik, Värmland; elev af

Norman, J. Lindegren, Hallen o. Svend-

sen; org.-ex. i Strängnäs 1891; 1894 diri-

gent för nya sångsällskapet i Göteborg;

1896 musiklärare i Malmö; dirigent för

Musikföreningen därst. 97—98; har kom-

ponerat ett 50-tal sånger och en violin-

romans för ork. 1893 (tr. på Elkan &
Schildknechts förlag; uppf. i Sthlm 91

och i Kphn 97); en ballad för ork. Trol-

lens guld" uppfördes 16. 1. 1888 å hof-

kapellets symfonikonsert i Stockholm;

en ouverture (uppf. Kphn 86) en suite

för stråkorkester (uppf. Kphn 89); ope-

ran "En klostersaga" är ouppf. (ms.).

G. har äfven gjort sig känd som populär

föreläsare i musik och har utgifvit en

del af dessa föredrag i bokform: "Prins

Gustaf, hans lefnad o. tondiktning, och

andra musikkäserier", Göteb. 1912.

Geishan eller Tehuset i Ja-

pan, The Geisha, operabuffa i 3 akter,

af Awen Hall och Harry Greenbank;

musik af Sidney Jones; pr. London 1896;

fri öfvers. af E. Wallmark; f. ggn på

Vasateatern, Sthlm 24. 10. 1898; 250:de

ggn därst. 27. 9. 1904 (intill 1909 öfver

400 ggr); gafs sedan äfven å Öster-

malms- och Oscarsteatern.

Geisler, Christian Peder Vilhelm,

f. 28, 4. 1869 i Köpenhamn; elev af Julie

Kichter, Kphns konserv. 1887—89 och

"Musterschule" i Berlin; organist vid

tysk-franska (reformerta) kyrkan i

Kphn 1893—1911; kantor i Garnisonskyr-

kan, Kphn, sedan 1911; sånglärare vid de

för. kirkeskoler; dirigent för K. F. U.

M:s kör och orkester; utgaf "En Rede-

görelse for min Vokalnotation og der-

med forbundne a capella Sangmethode

med sagrlig Henblik paa Skolesangun-

dervisningen", Kbhn 1909; närmare om
hans metod äfven i "Kirkomusik och

skolsång" 1909 nr 50 och 51.

1. Geist, Christian, musiker i sven-

ska hofkapellet 1670—79; utöfvade en

omfattande kompositorisk verksamhet i

Stockholm på 1670-talet och var näst

kapellmästaren Gustaf Diiben den mest

anlitade kompositören vid hoffesterna;

55 vokalkompositioner, de flesta kyrkli-

ga körverk, finnas ännu i behäll i Dii-

benska biblioteket, Uppsala (univ.-bibl.).

31 af dem äro äfven daterade, och kom-
af dessa 6 på året 1670, 5 på 71, 7 på
72, 1 på 73, 4 på 74, 3 på 75, 2 på 76,

2 på 79 och 1 på 1680. C. Thrane om-
talar honom (Fra hofviolonernes tid s.

26) som medlem af det danska hofka-

pellet ett års tid på 1660-talet. Han
namnes då som "Mecklenburgisk bas-

sångare". Redan på 60-talet synes han
ha haft förbindelse med Sverige. 1664

föiéfsiogs han nämligen enl. Mattheson,

Ehrenpforte s. 19 ff.) af hamburgiska
sändebudet i Stockholm till Th. Selles

efterträdare som kantor vid domkyrkan
i Hamburg. Som prof sände G. in en

komposition, hvilken uppfördes och be-

dömdes. Man fann honom äga "en de-

likat stil, hvarur man kunde spåra, att

han äfven hade umgåtts med italie-

nare". I E. Praetorius' Mitteilungen aus

norddeutschen Archiven (Smlb. IMG.
VII, 206) omtalas en Joachim Geist så-

som kantor i Giistrow 1643—79; måhän-
da är denne en släkting (fader?) till den

svenske musikern. År 1680 synes G. ha
lämnat Stockholm och begifvit sig till

Köpenhamn, där han 1689 omtalas som
organist vid Helligaandskirke. Enl. Ole

Nielsen, Kbhns hist. (V, 396) dog vid

operahusets brand på Amalienborg 14.

4. 1689 organisten Johan Lorentzen och

G:s hustru och dotter. 24. 12, s. ä. blef

G. nyssnämnde Lorentzens efterträdare

vid Holmens kirke (dock med bibehål-

lande af den gamla befattningen). 1711

synes han ha dött af pesten. — Litt.:

Mattheson, Grundlagen einer Ehren-

pforte, Hamb. 1740; C. Thrane, Fra hof-

violonernes tid, Kbhn 1908; T. Norlind,

Zur Biogr. Chr. Ritters (Smlb. IMG. XII,

94 ff); handl. i slotts- och riksarkivet,

Sthlm; kompositioner i Uppsala bibi.;

dessutom meddelanden från organisten

J. Foss, Kphn. — Eitners Quellenlexikon

omnämner G. och uppger äfven att den

kände musiksamlaren Aloys Fuchs i

Wien ägde en autograf (kyrkomusik) af

år 1689 af G. — G:s kompositioner visa

stor formfulländning och äro af stort

musikaliskt värde. Som kompositör var

han G. Diiben vida öfverlägsen. A, Pirro

citerar i sin Buxtehudebiografi (Paris

1913) på flera ställen intressanta harmo-
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niska egenheter hos G. — 2. Samuel
G., troligen den föregåendes son, omta-

las såsom musiker i svenska hofkapellet

1674—79.

1. Gelhaar, Carl Sigismund, f. i

Dresden 1767, t i Stockholm 11. 3. 1814;

klarinettist i sv. hofkapellet 1785—93;

pukslagare i hofkap. 1786—1814; "exeku-

terade ensam på 8 pukor en chaeonne ur

'Le festin de Pierre' " vid en konsert 27.

1. 1793.

2. B r o r August G., f. i Stockholm
4. 3. 18Ö5, den föreg:s son; oboist i sv.

hofkap. 1825—50.

3. F r e d r i k O 1 1 o G., f . i Stockholm
20. 10. 1806, t därst. 17. 1. 1886; oboist i

hofkapellet 1827; kvarstod till 70-talet

på denna post; gift med den följande.

4. M a t h i 1 d a Fredrika G., f . 3. 9.

1814 i Stockholm, t därst. 24. 4. 1889;

dotter af oboisten i hofkapellet C. F.

Ficker; antogs som elev vid k. t. 26. 1.

1828; elev af I. A. Berg; anställd vid

k. t. 1834—58; ingick 10. 10. 1836 äkten-

skap med Fredrik Otto G. (hennes sy-

ster Charlotte Ficker, som äfven ägnade
sig ät scenen, ingick äktenskap med N.

W. Almlöf) blef hofsångerska 1837. G.

var en af den svenska lyriska scenens

allra främsta krafter; hennes spel ägde
en sällsynt konstnärlig finhet och ut-

märkte sig för enkelhet och naturlig-

het; hennes röst var icke stor, men sär-

deles böjlig, mjuk samt välklingande

och så välskolad, att hon utan ansträng-

ning kunde som en lek drilla fram det

svåraste koloraturparti med det mest
naturliga leende utan någon vanstäl-

lande grimasering. Bland hennes roller

märkas: Adina i "Kärleksdrycken",
Anna i "Friskytten", Isabella i "Ro-

bert", Camilla i "Zampa", Zerlina i "Don
Juan", Clorinda i "Cendrillon" m. fl. G.

sjöng äfven i Kphn (tills. m. Ole Bull,

Prume). — Litt.: F. Hedberg, Sv. opera-

sångare, 1885; Dahlgren, Ant. om Sthlms
teatrar; Sv. Musikt. 1889: 10; Ant. om
sv. kvinnor, 1864.

5. Vilhelmina (Mina) Charlotta G.,

f. 8. 10. 1837 i Stockholm; den föreg:s

dotter; elev af J. Giinther och I. A.

Berg; anställd vid k. t. Sthlm 1858—66;

ingick sistnämnda år äktenskap med E.

v. Stedingk, som då nyss lämnat direk-

törsplatsen vid de k. teatrarna; änka
1871 ingick hon nytt äktenskap med se-

dermera kammarrättsrådet J. A. Wal-
lensteen; under den tid hon var anställd
vid k. t., var hon dess mest firade ko-
loratursångerskä med en klangfull och
omsorgsfullt utbildad röst samt stor sce-
nisk begåfning. Hennes egentliga fält
var den franska komiska operan, där
hennes glada o. eldiga temperament för-
träffligt kom till sin rätt. Bland hennes
roller märkas: Adina i "Kärleksdryc-
ken", Isabella i "Robert", Anna i "Hvita
frun", Susanna i "Figaros bröllop",
Rosina i "Barberaren", Marie i "Rege-
mentets dotter", Zerlina i "Fra Diavolo",
Leonora i "Stradella", Katarina i "Kron-
juvelerna". — Litt.: Fr. Hedberg, Sv.

operasångare; Ant. om sv. kvinnor. 1864.

Geller-Wolter, Luise, f. 27. 3. 1863 i

Hohenborn, Hessen-Kassel; elev af fru
Zottmeyer i Kassel och fru Marchesi i

Paris; sjöng först på teatern i Berlin,

Magdeburg m. fl. ställen; vände sig se-

dan till konsertsången, och gjorde sig

känd som framstående oratoriesångcr-
ska; uppträdde endast undantagsvis som
gäst å större scener (Bayreuth).

Gellrich, C o n s t a n t i n, f. 29. 11. 1843

i Glantz, Schlesien; violinist och diri-

gent; elev af konserv, i Leipzig 1859

—

62; violinist i Meiningen 1862; konsert-

mästare i Stockholm vid Berns' salong
1869, vid Nya teatern 1874 och vid Min-
dre teatern 1880; kapellmästare vid Lo-

renzberg i Göteborg 1883 och vid Svea-
salen 1887; konserterade med eget kapell

1894.

Geminiani, Francesco, f. 1667 i

Lucca, t 17. (24.) 9. 1762 i Dublin; elev

af Corelli; begaf sig 1714 till London,
där han särskildt bidrog till att göra
violinspelet populärt; 1749 begaf han sig

till Paris men återvände till London
1755; reste 1761 till Dublin att besöka en

elev, men kom aldrig att återvända. G.

var högt skattad som lärare och kan i

mångt och mycket anses som grundläg-

gare af det moderna violinspelet. Hans
berömdaste verk är violinskolan: "The
art of playing on the violin" (första

uppl. 1731 anon.). Som kompositör var

han en efterföljare af Corelli, hvars stil

han förde vidare i modern riktning

(förmedlare mellan Corelli och Stamitz);

hans 12 violinsonater op. 1 (1716), 12

v.-s. op. 4, och 12 Coneerti grossi op.

2—3 (1732) blefvo mycket berömda. 1760
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utgaf han en gitarrskola. Af hans öf-

riga teoretiska skrifter må nämnas:

Guida armonica, op. 10 (1749); The art

of accompaniment, op. 11 (1755); Rules

for playing, op. 8 (1739); A treatise of

good taste (1747).

Gemshorn, 8 el. 4 fots orgelstämma

af tenn, principalkaraktär, med bestämd,

något hornartad ton; kan i styrka när-

mast jämföras med violinprincipalen;

piporna afsmalna uppåt.

Genée, Franz Friedrich E i c h a r d, f.

7. 2. 1823 i Danzig, t 15. 6. 1895 i Baden
(Wien); elev af A. Stahlknecht i Berlin;

1848—67 teaterkapellmästare i Reval,

Eiga samt åtskilliga tyska platser, 1868

—78 vid Theater an der Wien; efter

1878 lefde han i tillbakadragenhet för

sin komposition och sin diktning; som
diktare skref han flera operettexter för

Strauss, Millöcker, Suppé m. fl. För sina

egna operor och operetter utarbetade

han äfven texten själf; af hans verk

kommo följande till uppförande i Sve-

rige: Der Seekadett (1876; "Sjökadetten"

Sthlm 1879), Nanon (1877; Sthlm 1886).

G. komponerade äfven populära mans-
kvartetter, solosånger, duetter m. m. —
Svensk biogr. i Sv. Musikt. 1895 s. 100.

Generalcrescendo, se Registersväl-
lare.

Generöse (it.), ädelt, med smak.

Genetz, Karl Emil Moritz, f. 24. 10.

1852 i Helsingfors; student 1870; begaf

sig efter juridiska studier vid Helsing-

fors' universitet till Dresden 1875 för att

vid därvarande konservatorium utbilda

sig till sångare (bas); tvangs dock af

sjukdom att nedlägga all yrkesmässig

musikalisk verksamhet; ägnade sig se-

dan åt språkstudier och var lärare i

tyska i Tammerfors, Helsingfors och

Fredrikshamn; 1903 pensionerad och se-

dan 1904 bosatt i Helsingfors; medlem
och vice ordf. i direktionen för finska

nationalteatern; elev i musikteori af M.

Wegelius i Helsingfors och W. Eich-

bieter i Dresden. G. har utgifvit flera

populära körer för manskvartetter och

blandade stämmor; utgaf 1881 ett häfte

flerstämmiga sånger "Moniäänisiä lau-

luja"; 1904: "Tre sånger för fruntim-

merskör"; dessutom flera körer tryckta

i allmänna sångsamlingar; bland hans

mest kända och sjungna sånger må näm-
nas: "Herää Suomi" (äfven utg. sepa-

rat med p.-ack. 1906) komp. 1882; "Kar-
jala", komp. 1889; "Terve Suomeni maa".
G. bildade i Fredrikshamn en sångkör,

med hvilken han gaf flera konserter.

Genomgående noter, för harmonien de
främmande toner, hvilka förmedla öf-

vergången från en harmonisk hufvudton
till en annan; g. n. kallas "växelnoter",

om de falla på betonad taktdel, "regel-

bundna", om de falla på obetonad.

Genomgående stämmor i en orgel: de
som sträcka sig från lägsta till högsta

tonen i en manual eller pedal.

Genomkomponerad sång, sådan sång,

där hvarje strof antingen har ny melodi,

eller hufvudmelodien för hvarje gång
varieras; ofta räknas till g. s. äfven så-

dan, där melodien visserligen är lika

genom alla stroferna men ackompag-
nementet olika. — Motsatsen är strofisk

visa.

Genre (fr.), slag, art.

Gentile (it.), behagligt, angenämt.
Georges, A 1 e x a n d r e, f. 25. 2. 1850

i Ärras; elev, sedan lärare vid Nieder-

meyers kyrkomusikskola; skref flera

operor, hvilka uppfördes i Paris (Le

printemps 1890, Poémes d'amour 1892,

Charlotte Corday 1901, Miarka 1905) samt
oratoriet Notre-Dame de Lourdes 1900.

Gerber, Ernst Ludwig, f. 29. 9.

1746 i Sondershausen, t 30. 6. 1819 därst.;

studerade juridik i Leipzig men öfver-

gick snart till musiken och lärde sig

spela violoncell, så att han kunde med-
verka vid offentliga uppföranden; stu-

derade dessutom orgelspel och blef sin

faders hjälpare som organist, sedan hans
efterträdare 1775; G. erhöll titeln hof-

sekreterare; sina lexikografiska samlin-

gar öfver musiker, porträtt och musikin-

strument utgaf han i flera värdefulla

böcker: Historisch-biographisches Lexi-

kon der Tonkiinstler", 2 bd, 1791—92;

Neues historisch-biographisches Lexikon
der Tonkiinstler, 4 bd, 1812—13 (tillägg

till föreg.); som bihang till sistnämnda
följde en förteckning af musikerporträtt

och bilder öfver instrument samt orglar.

G:s värdefulla bibliotek uppköptes af

Gesellschaft d. Musikfreunde i Wien.
1. Gerlach, Carl Ludvig, f. 26. 4.

1832 i Köpenhamn, t därst. 1893; sång-

lärare; debuterade 30. 11. 1855 pä k. t.

Kphn som Velasco (baryton) i sångstyc-

ket "Stella"; fick dock ej någon nämn-
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värd verksamhet vid scenen; blef 1863

sångmästare för kören, som under ho-

nom gjorde betydande framsteg. G. var
en mycket anlitad sånglärare och

god kompositör. Han skref bl .a. mu-
siken till skådespelet "Kejserfesten paa
Kreml"; "Jesus opvaekker Lazarus" för

kör o. ork. (uppf. vid påskkonserterna

i Frue kirke); sånger vid piano, 12 Sol-

feggier med p., sångöfningar för alla

stämmor vid elementarundervisning,

pianostycken (Tre Charakterstykker,

Concert-Polonaise).

2. L e o c a d i e G., f. Bergnehr 26. 1.

1827 i Sthlm; gift f. ggn med agent Fos-

sum sedan med ofvannämnde C. L. G.;

sångerska; elev af I. Dannström i Sthlm,

H. Kung, Kphn, och Garcia i London;
debuterade 25. 1. 1845 på k. t. Kphn som
Filippo Palma i "Aagerkarl og San-

ger"; k. skådespelerska 1848, k. kammar-
sångerska 1858; afgick frän k. t. 1864 och

uppträdde 1866 tre gånger som gäst;

har sedan utöfvat en mycket gagnande
verksamhet som sånglärarinna. G. var
en betydande bravursångerska, på sam-
ma gång hon ägde en god dramatisk
förmåga. Bland hennes roller märkas:
Donna Anna i "Don Juan", Drottningen

i "Hans Heiling", Susanna och Pågen i

"Figaros bröllop", Rosina i "Barbera-

ren"; Madame Voltisubito i "Recensen-

ten og Dyret", Alice i "Robert", Reg.

dotter, Fidelio och Norma.
Germer, Heinrich, f. 30. 12. 1837 i

Sommersdorf, prov. Sachsen; 1857 elev

af Hochschule d. Mus. i Berlin; var se-

dan någon tid huslärare i Polen, hvar-

efter han slog sig ned i Dresden som
musiklärare; som pianopedagog har han
förvärfvat sig ett aktadt namn genom
sina skrifter i pianoteknik: Die Technik
des Klavierspiels, op. 28; Rhythmische
Probleme, op. 29; Wie studiert man
Klaviertechnik?; Elementarklavierschu-

le, op. 32; Klavieretiiden, op. 31, 36, 45

m. fl. skrifter.

Gernsheim, Friedrich, f. 17. 7. 1839

i Worms; utbildad i Leipzig (konserv.)

och Paris; 1861 musikdirektör i Saar-

briicken; 1865 lärare vid konserv, i Köln;

1874 dirigent i Rotterdam; 1890—97 lära-

re vid Sterns konserv, i Berlin; 1890

—

1904 dirigent för Sterns sångförening;

dessutom sedan 1907 dirigent för Eru-

ditio musica i Rotterdam; 1901 ledare för

en akademisk mästerskapsskola för kom-
position i Berlin. G. skref en mängd
kompositioner i moderniserad Mendels-
sohnstil, däribland flera kammarmusik-
verk: 3 p.-kvartetter, 2 p.-kvintetter, 2

trior, 3 violinsonater, cellosonat, 2 stråk-

kvartetter, stråkkvintett m. m.; dess-

utom 4 symfonier, ouverturer, p.-kon-

sert, violinkonsert, cellokonsert samt
flera kör- och ork.-verk: "Nornenlied",

"Phöbus Apollo", "Hafis" (s. k. ork.),

"Wächterlied a. d. Neujahrsnacht 1200"

(baryton, manskör, ork.), "Odins Meeres-

ritt" (id.), "Das Grab im Busento"

(manskör, ork.), "Agrippina" (alts., k.,

ork.) m. m.
Gerontius' dröm, The Dream of

Gerontius, oratorium, text af Newman,
musik af Edw. Elgar; skrifvet för Bir-

minghams musikfest 1900; uppf. f. ggn
1900 i Birmingham under Richter; maj
1902 introducerades verket i Tyskland på
Nederrhenska musikfesten i Diisseldorf;

kompositörens stora anseende i Tyskland

kan dateras från denna tid; s. å. i Shef-

field och Worcester; i London i West-

minster cathedral (kat. k.) 6. 6. 1903; i

Sverige i Sthlm af Nya filh. sällsk. 19.

4. 1904. Året innan (6. 10.) hade Konsert-

för. uppfört "Prelude" och "Ängels

farewell".

Gerster, E t e 1 k a, f. 25. 6. 1855 i Ka-

schau, Ungern; sopransångerska; elev af

Marchesi 1874—75; debuterade 1876 i Ve-

nedig och sjöng sedan i Marseille, Ge-

nua, Berlin, London m. fl. platser; ingick

1877 äktenskap med sin impressario Gar-

dini; sjöng s. å. under lysande framgån-

gar i Berlin (Krolls teater); har sedan

1896 företrädesvis ägnat sig åt sångun-

dervisning (Berlin). G:s röst var ovan-

ligt ren, klar och smidig; hennes kolo-

ratur var hänförande. Bland hennes

roller märkas: Nattens drottning, Elvira

i Puritanerna, Dinorah, Margareta, Vio-

letta, Gilda.

Gervinus, Georg Gottfried, f. 20.

5. 1805 i Darmstadt, t 18. 3. 1871 som pro-

fessor i Heidelberg; litteraturhistoriker;

var stor Händelentusiast och verkade if-

rigt för bekantgörandet af denne mä-

stares verk; hans bok "Handel und

Shakespeare. Zur Ästhetik der Ton-

kunst" 1868, vanställes något af de i för-

grunden ställda ensidiga estetiska idéer-

na ("musiken är en konst, som vill måla

20
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i toner"). G- inlade stora förtjänster om
den stora (Chrysanderska) Händelupp-

lagan och Händelstatyn i Halle.

Gesellschaft der Musikfreunde, Wien.

Efter tvenne lysande uppföranden af

Händels Alexanderfest 29. 11. och 3. 12.

1812 väckte Dr. Joseph von Sonnleithner

förslag om sällskapets grundande; 1813

ägde det definitiva stiftandet rum; 1814

erhöllo stadgarna kejserlig sanktion;

sällskapet skulle grunda ett bibliotek,

ett museum och afhålla 4 konserter år-

ligen. Första konserten ägde rum 3. 12.

1815. Samtidigt anordnades årligen (in-

till 1847) årliga musikfester med 1,000

medverkande; fr. o. m. 1859 ha 6 i st. f. 4

konserter afhållits. Antalet medverkan-

de har varit i orkestern c. 80, i kören 300

—350; en "Singverein" grundades 1858 o.

en "Orchesterverein" 1860; som kapell-

mästare för de stora konserterna ha fun-

gerat: före 1850 endast tillfälliga; sedan

Helmesberger fr. 1850; Herbeck fr. 59

Kubinstein 71; Brahms 72; Herbeck 1875

Helmesberger 77; E. Kremser 78; W. Ge-

ricke 80; H. Richter 84; Gericke 90; R.

v. Perger 95; F. Löwe 1900; F. Schalk 04.

— Om biblioteket se Musikbiblio-
tek. — Om konservatoriet se K o n s e r-

V a t o r i u m.

Gess (fr. sol bémol, eng. g flat), tonen

g sänkt en half ton; förväxlas enhar-

moniskt med fiss.

Gess-dur (fr. sol bémol majeur, eng. g
flat major), durtonart med gess som
grundton och sex t? för h, e, a, d, g och

c; förväxlas enharmoniskt med Fiss-dur;

parallelltonart: Ess-moll.

Gevaert, Francois Auguste, f.

31. 7. 1828 i Huysse, Oudenarde, f 24. 12.

1908 i Briissel; 1841 elev af konserv, i

Gent; organist vid jesuiterkyrkan därst.;

lät 1846 där uppföra en julkantat af egen
komposition; 1849—52 innehade han sta-

tens stora pris för utrikes studieresa, un-

der hvilken han särskildt grundligt stu-

derade den äldre spanska musiken; hans
första stora opera "Hugues de Somer-
ghen" uppfördes i Gent 23. 3. 1848; på
théåtre lyrique uppfördes 27. 11. 1852

operan "Georgette" och i okt. 1854 "Le
Billet de Marguerite", den senare med
stor framgång; af de öfriga operorna
uppfördes "Quentin Durward" (pr. 25. 3.

1858 i Paris) i Sthlm 1865; 1867 blef G.

"chef de chant" vid St. operan i Paris;

denna plats förlorade han, då operan i

följd af kriget stängdes. G. fördjupade
sig nu i musikhistoriska studier. 1871

erhöll han Fetis' plats som direktör för

konservatoriet i Briissel. Sitt främsta
musikhistoriska arbete utgaf han 1875:

Histoire et théorie de la musique dans
Fantiquité, en af de bästa framställnin-

garna af den grekiska musiken; medel-
tidskyrkan ägnade han äfven sina stu-

dier: Les origines du chant liturgique,

1890; La mélopée antique, 1895. Redan
1863 ha'^le han utgifvit sin förträffliga

instrumentationslära: Traité d'instru-

mentation. Genom framstående organi-

sationsegenskaper förstod han ej blott

att uppehålla de höga traditionerna från

Fetis' tid utan äfven att ytterligare ut-

veckla konservatoriet i modern riktning.

Gewandhauskonserterna. Konserter i

Leipzig benämnda efter lokalen, där de

först afhöllos. Deras begynnelse räk-

nas fr. o. m. 1781, men redan dessför-

innan hade en motsvarande konsertför-

ening funnits. Den första orkestern var

"Das grosse Concert", hvilken höll sin

första konsert 1743 under Doles' led-

ning. Musikernas antal var då 16. Under
det 7-åriga kriget nedlades dessa upp-
föranden men återupptogos 1763 af J.

A. Hiller under namnet "Liebhaber-con-

certe". Antalet musiker var vid denna
tid 30. Den sista konserten ägde rum
vid påsktiden 1778. Efter tre års paus

återupptogos de i "Gewandhaus" (tyg-

huset), hvilken just då fått en sal för

baler och konserter. Den egentlige stif-

taren blef borgmästaren Karl Wilhelm
Miiller jämte 11 andra af Leipzigs le-

dande män. Hiller valdes till musika-
lisk ledare, och abonnement upptogs för

24 årliga konserter. Den första konser-

ten ägde rum 29. 9. 1781. Sin högsta

glanstid hade G. på Mendelssohns tid.

Antalet årliga konserter är för närva-

rande 22, hvartill komma 8 kammarmu-
siksoareer (stiftade 1809). En ny kon-

sertbyggnad erhöll G. 1884. Som kapell-

mästare ha allt sedan början följ. fun-

gerat: J. F. Doles 1743—44; J. A. Hiller

63—85; J. G. Schicht 1785—1810; J. Ph.

Chr. Schulz 10—27; Chr. A. Pohlenz 27—

35; F. Mendelssohn 35—43; Ferd. Hiller

43—44, N. W. Gade 44—48; J. Rietz 48

—60; K. Reinecke 60—95; A. Nikisch

(95—). — Litt.: A, Dörffel, Geschichte d.
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Gewandhauskonzerte, 1884; E. Kneschke,

Zur Geschichte d. Theaters u. d. Musik
in Leipzig, 1864.

Ghiribizzo (it.), infall; ghiribizzo-
8 0, nyckfullt: ghiribizzare, fanti-

sera; vanligen liktydigt med capriccio.

Ghys, J o s e p h, f . 1801 i Gent, t 22.

8. 1848 i Petersburg; violinist; lärare i

Amiens och Nantes; företog konsertre-

sor i Frankrike, Belgien, Tyskland,

Österrike, Skandinavien (Sthlm 1843);

utgaf solostycken för violin, etyder, ca-

pricer m. m.

Gibbons, Orlando, f. 1583 i Cam-
bridge, t 5. 6. 1625 i Canterbury; 1604

organist vid kungl. kapellet; 1622 dr

mus. i Oxford; 1623 organist vid West-

minster abbey; skref virginalstycken

(Parthenia 1611), 3 fantasier för violin

1610, 20 fantasier för 3 violer, madriga-

ler, motetter, anthems, hymner m. m.

G:s stil är den engelska med stort melo-

diskt välljud och rik polyfoni. G. är att

räkna bland sin tids allra främsta en-

gelska kompositörer. Nyupplagor af

flera hans verk ombesörjdes af Rim-
bault (3 fantasier, 1843; 20 fantasier,

1847) och Musical antiquarian society

(madrigaler och motetter, 1841).

G i f, G u d! a 1 1 r e n, psalm 279; Haeff-

ner hänvisar till mel. 191.

Gif, o Jesu! fröjd och lycka,
psalm 413; Haeffner hänvisar till mel. 136.

Gif oss, o Gud! ett dagligt,
psalm 399; Haeffner 399; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 321; kan påvisas i

Sverige tryckt i psb. af 1616; finsk nr

356; saknas i utländska källor.

Giga (rubeba, rebec) ett medeltida

stränginstrument med hvälfd botten af

lutform; vanligen speladt med stråke.

Namnet förekommer först på 1230-talet

i Frankrike och då som hånfull benäm-
ning (g.= skinka). Det tyska namnet

Geige på violin har uppstått ur g., dock

synes violinen ursprungligen ej haft nå-

got gemensamt med g. — Se G i g u e.

Gigas, Emil, f. 23. 8. 1849 i Köpen-

hamn; student 1868; mag. art. 1876; fil.

d:r 1883; assistent vid k. bibi. Kphn
1883, bibliotekarie därst. 1907; musikkri-

tiker i "Faedrelandet" och "Dagbladet"

1875—83; har dessutom utöfvat en fram-

stående historisk och estetisk författare-

verksamhet. Som bibliotekstjänsteman

har han varmt vårdat sig om musikaf-

delningen i k. b. Kphn, så att denna nu
torde vara den bästa och mångsidigaste
allmänna samlingen i Danmark.
Gigue, g i g a, c h i q u e, en dans, van-

ligen i 78-takt; synes ha uppstått ur
de engelska j i g g s, hvilka talrikt före-

komma inom Englands instrumental-
musik för virginal (klaver) och luta om-
kring år 1600. Karaktären i dessa engel-

ska danser är dock mindre tydligt fram-
trädande, och styckena äro kort hållna

samt tämligen regellösa. Thomas Mace
beskrifver de engelska jiggs år 1676 som
fantastiska o. i raskt tempo samt afsed-

da för glada o. uppsluppna människor.

Han kallar dem äfven med det beteck-

nande namnet 'toys" (bagateller). Som
instrumentalstycke förekommer g. mot
slutet af 1640-talet (i Sverige i de fran-

ska violonernas dansbok I. M. 109, Upps.

bibi.). På 1660-talet blir g. sedan sär-

skildt vanlig och insattes i suiteformen.

Om g:s karaktär som dans vid 1700-

talets början kunna vi göra oss en före-

ställning genom Johan Linders karak-

tärisering af den 1711. På tal om nöjena

vid hälsobrunnar varnar han för "engel-

ska giguen", emedan den hade "starka

rörelser". G:s plats i suiten är i bör-

jan obestämd. I en fransk handskrift

c. 1650 (nat.-bibl. Paris) står den sist

efter sarabanden. Några år senare i

Hamiltonhdskr. i Berlin placeras den

dock före sistnämnda dans. Perrine sät-

ter g. efter allemanden i sin lutbok af

1680. De Visée har i början på 1700-

talet två slag af g., en i ^A-takt (lång-

sam) och en liflig i ^s. Vid samma tid

står den i allmänhet sist. Bach och

Handel behandlar g. ofta i fugastil i

raskt tempo. Vid 1700-talets midt är g.

i det närmaste försvunnen. Man använ-

de vid tiden 1690—1720 med förkärlek en

viss bestämd melodi till denna dans be-

nämnd "engelska giguen" (så bl. a. i

Sverige). — Litt. T. Norlind, Zur Gesch.

d. Suite; s. förf.. Studier i svensk folk-

lore V.

Gillberg, Nils Wilhelm, f . 1806 i

Uddevalla, t 1849 i Stockholm; öfver-

kommissarie i civilstatens pensions-

kassa; "var en af Stockholms utmärk-

taste amatörer på altviolin" (Höijers

lex.). LMA 1845.

Gille, Jacob Edvard, f. i Stockholm

10. 8. 1814, t därst. 8. 11. 1880; ingick efter
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slutade studier i åtskilliga ämbetsverk,

blef notarie vid auktionsverket och pen-

sionerades 1876; var som musiker autodi-

dakt men hade likväl skaffat sig en grund-

lig musikalisk bildning; han trakterade

med skicklighet flera instrument; var

under loppet af många år sånganförare

i katolska kyrkan i Sthlm, under hvilken

tid därst. uppfördes 9 af honom kompo-
nerade mässor; alternerade med H. Be-

rens som orkesteranförare vid Mindre

teatern; LMA 1865. — Sv. Musikt. upp-

räknar följ. verk af honom: operorna

"Masken", stor op. i 3 a. (komp. 1845)

"Abraham", st. op. i 5 a. (k. 1854; ms. i

Mus. ak:s bibi.); "Lameeh med svärdet"

(ofullst.; k. 1855; ms. i Mus. ak.; en aria

m. oblig. violin tr. i Ny tidn. f. mus. nr

8, 9 1855); "Allt för kungen", st. op. i 5 a.

(k. 1872; ms. Mus. ak.); "Kvinnolist eller

den lurade kadin", operett i 3 a. (k. 1875;

ms. Mus. ak.); ouverture och entreakter

till skådesp. "Douglas" (k. 1856; ms. Mus.

ak.); dels komp. dels arr. musik till ope-

ran "Brage i Valhall" (1862), "Många
vänner, litet vänskap" (s. å.) samt
Oehlenschlägers "Axel och Valborg"

(1856); vidare: 9 mässor, uppförda 1853

—

56, 58, 65 (en tr. af Mus. konstf.); orato-

rier och andra sångverk: oratoriet "Guds
lof", K. Davids 51:a ps., Stabat mäter (k.

1844), "Höstjakten" (kantat, k. 1846),

"Gustaf Adolfs död" (tonmålning, k.

1846), requiem (k. 1851), "Excelsior", te-

nors, m. kör, kyrko- o. andra arier, 4

andliga och div. andra sånger samt har-

monisering af S. Columbi "Odse sue-

ticee"; orkestersaker: 5 symfonier, 1 kon-

sertouv.; kammarmusik: 5 stråkkvart.,

2 stråktrior, 1 p.-sextett, 4 p.-trior (en

tr. af Mus. konstf. 1863), 5 duetter f. p.

o. v., 6 duetter f. p. o. org., Suite o. folk-

visor arr. f. p. 4 h., marscher, valser

m. m. Slutligen utgaf G. äfven en del

teoretiska skrifter: Kompositions- och

Harmonilära i 2 dir inneh. läran om
enkla o. dubbla kontrapunkten; Violin-

skola efter Rode, Kreutzer m. fl.; Violon-

cellskola efter Dotzaur, Merk m. fl. Af
G:s smärre sånger och pianostycken äro

ej så få tryckta (Hirschs förlag), af de

större förvarar Mus. ak:s bibi. en täm-

ligen fullständig samling. Nov. 1881

hölls en minnesfest öfver G. i Ladu-
gårdslands kyrka, hvarvid flera af hans
verk kommo till uppförande. Den af

Mus, konstf. tryckta mässan uppfördes
dessutom 1888 i hufvudstaden. "G:s kom-
positioner bära prägeln af ämbetsman-
nens torrhet, men ock af ämbetsman-
nens flit och ifver för sin uppgift; de

sakna själfständigt konstvärde, men äro

skickligt och omsorgsfullt arbetade, med
efterklang af klassicism" (Ad. Lindgren
i Nord. Fam.). — Litt.: Sv. Musikt. 3. 4.

1888 o. LIL 81; Hofberg, Biogr. Handlex.
Gillet på Solhaug, musikdrama

i tre akter af V. Stenhammar, text fr.

H. I^^ens "Gildet paa Solhaug"; sv. öf-

vers. af Sigrid Elmblad; tysk öfvers. af

fru M. v. Borch: "Das Fest auf Sol-

haug"; premiär Stuttgart apr. 1899; f.

ggn på k. t. Sthlm 3L 10. 1902 (intill år
1913 gifven 21 ggr); Berlin 20. 9. 1905;

Dortmund (musikfesten) 8. 6. 1912. —
Samma drama af Ibsen tonsattes äfven
af P. E. Lange-Miiller. — Se vidare "Gä-
stabudet på Solhaug".

Gilson, Paul, f. 15. 6. 1865 i Briissel;

elev af konserv, därst. 1886—89; erhöll

sistnämnda år Prix de Rome för kan-
taten "Sinai"; sedan 1899—1904 harmoni-
lärare vid konserv, i Briissel, sedan vid

konserv, i Antwerpen. G. räknas som en
af Belgiens främste tonsättare; af hans
verk må nämnas: en norsk suite, sym-
fonien "La mer" 1892, ork.-fantasi öf-

ver kanadensiska folkvisor 1898, skottsk

rhapsodi, symf. diktningarna "Halia"
och "La destinée", en sextett m. fl.; dess-

utom operorna: "Alvar" 1895, "Gens de
mer" 1904, "Prinses Zonnenschijn" 1903;

dram. kantaten "Francesca da Rimini";

festouverturer, sånger m. m. G. skref

äfven en instrumentationslära för mili-

tärmusik.

Gioconda, opera i 4 a.; text af Ar-
rigo Boito (Tobia Gorrio), musik af

Amilcare Ponchielli; premiär Scala,

Milano, 8. 4. 1876 (i reviderad form Ge-

nua dec. 1879); sv. öfvers. af Ernst

Lundquist; f. ggn k. t. Sthlm 10. 3. 1892.

— Isouards Joconde (s. d.) är ett annat
ämne.
Giocoso (it.), lekande, skämtsamt.
Giojoso (it.), glädtigt.

Giordano, Umberto, f, 27. 8. 1867 i

Foggia; elev af konserv, i Neapel; skref

flera operor i Verdiriktningen, hvilka

företrädesvis uppförts i Italien och

Tyskland: "Mala vita" 1892, "Regina
Diaz" 1894, "André Chenier", Milano
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1896 (Sthlm pr. 17. 4. 1909), "Fedora"
1898, "Siberia" 1903, "Mareella" 1907 m.
fl. — Litt.: Sv. Musikt. 2. 4. 1909.

G i r a 1 d a (La nouvelle Psyché), kom.
opera i 3 a.; text af Scribe, musik af

Ad. Adam; premiär Paris 1850; f. ggn
k. t. Sthlm 13. 9. 1893.

Giroflé-Girofla, operabuffa i 3

akter af A. Vanloo och E. Letterier,

musik af Ch. Leeocq; öfvers. af E. Wall-
mark; premiär Briissel och Paris 1874;

Sthlm och Göteborg 1876.

Gisiko, Mauritz, f. 1794, t 1863; mu-
sik- och språklärare i Stockholm; "G.
var en af Stockholms första och äfven
äldsta musiklärare och hade på sin tid,

såsom sådan, mycket anseende" (Höljer

lex.).

Giss (fr. sol diése, eng. g sharp), to-

nen g höjd en half ton; nionde tonen i

kromatiska skalan; förväxlas enharmo-
niskt med ass.

Gississ, tonen g höjd två halftoner;

förväxlas enharmoniskt med a.

Giss-moll (fr. sol diése mineur, eng. g
sharp minor), molltonart med giss till

grundton och fem »J för f, c, g, d och a;

förväxlas enharmoniskt med Ass-moll;

motsvarande durtonart: H-dur.

Gitana, ett slags zigenardans.

Gitarr (guiterne, guitare fr.; chitarra

it.; gittern, ghittern, gythorn, guitarre

t.; guitarra sp.), instrument tillhörande

knäppinstrumenten med flat botten och
inböjda sidor; intervallerna markeras
med band. G. uppträder först i Spanien
och namnes här redan på 1200-talet som
modinstrument ("Alli salien gritando la

guiterra morisca De los voces agudas,

et de los puntos arisca, El corpudo laud,

que tiene punto a la trisca, La guitarra

latina, con estos se aprisca"). Under
1500-talet är g. hufvudinstrumentet och
har som sådant alldeles undanträngt lu-

tan. G:s och lutans förhållande till

hvarandra i Spanien är ännu ej histo-

riskt nöjaktigt förklaradt (om gitarren

i Spanien på 1200-talet se Cecilio de Rö-

da, Les instruments de musique en Es-

pagne au XIII:me siécle. Report of the

4th congr. of the IMG, London 1911 s.

332 f.). Att g. med morerna kommit till

Spanien och instrumentet således först

utbildats hos araberna antages nästan

som axiom. Då emellertid namnet g. ej

finnes hos araberna och g. på 1100-talet

knappast synes ha varit känd i Spanien,
under det att den till namn och form
fullständigt arabiska lutan är ett om-
tyckt instrument hos adelsmännen, sy-
nes g. snarare under 1100-talets senare
del ha utbildat sig ur lutan, under det
att moderinstrumentet nedsjunkit till

folkinstrument. 1500-talets spanska mod-
instrument är v i h u e 1 a n, till formen
ett mellanting mellan luta och g. (under
större delen af 1600-talet bibehöll g. sin
svagt hvälfda rygg) till notskriften helt

o. hållet en luta (af strängarna den itali-

enska sifferluttabulaturen med omvänd
beteckning). De tryckta verk för vihuela,
som under 1500-talet utgåfvos i Spanien
(L. Milan 1535, D. Pisador 1542, A. Mu-
darra 1546, E. Valderrabano 1547, M. Fu-
enllana 1554, V. de Hinestrosa 1557, E.

Daza 1576, C. Amat 1586), visa oss tydligt,

att speltekniken å instrumentet stod
mycket högt, kanske t. o. m. något högre
än den samtida lutans. Mot slutet af

1500-talet blef g. allmän äfven i Italien

o. Frankrike, och med 1600-talet undan-
trängde g. t. o. m. lutan i de högre
kretsarna. Under 1500-talet hade man
nöjt sig med att till notskrift använda
luttabulaturen, men med 1600-talet, då
greppband blefvo vanligare, utbildade

man en särskild g.-tabulatur. Man hade
två slag af g.-notskrift: den italienska

bokstafstabulaturen (Montesardo) och
den spanska siffertabulaturen (Bricneo,

Ribayaz). Denna skrift undergick dock
talrika förändringar och sammanbland-
ningar med lutskriften och synes ej hel-

ler ha varit allmänt bekant (har troli-

gen ej nått Sverige). Under 1700-talet

finnes g., ofta under lutans namn (Bell-

mans "luta"), i en mångfald former och

nådde en sista efterblomstring på 1820-

och 30-talet. Under denna tid hade äf-

ven g:s stämning undergått förändrin-

gar. Under 1600-talet hade den 5 dubbel-

strängar, stämda: G c f a d' med de två

nedersta paren i oktav och de tre öfver-

sta paren unisont. Med början af 1700-

talet höjdes stämningen en ton A—e'

och mot slutet af samma årh. afskafla-

des dubbelsträngarna, och man tog fr.

o. m. nu sex enkla i stämningen: E A
d g h e' (noterad en oktav ofvanför);

kan höjas med kapodastor ett helt ton-

steg Fiss-fiss'. — G:s glanstid i Sverige

är 1830 och 40-talen, då instrumentet öf-
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verallt hos såväl hög som låg spelades.

En af de ryktbaraste svenska g.-virtuo-

serna vid denna tid var Oskar Ahnfelt

(s. d.). Såsom arrangör f. g. blef sär-

skildt J. P. Grönhamn bekant. Han ar-

rangerade, efter egen uppgift, 1,000 sån-

ger för g. Af svenska notböcker för

g. från denna tid må nämnas: Lördags-

magasin för g.-spelare (1838, 39); Biblio-

tek för g.-spelare (1840, 41); Necken,

veckoblad för g.-spelare; Aftonstunder

vid g.; Adina, vald samling af lätta

sångstycken; Brage, samling af sånger;

Journal för g. (F. W. Hildebrand); Or-

phaea; Polyhymnia m. fl. F. Carullis

g.-skola (4:de uppl.) öfversattes till sven-

ska, likaså 2:dra uppl. af M. Giulianis.

En populär form för g.-spel utan sång

var 2 gitarrer, g. och violin el. g. och

flöjt. — Af berömda utländska g.-virtuo-

ser må nämnas: Aguado, Aubéry, Giu-

liani, K. A. Göpfert, C. v. Gaertner (be-

sökte Sthlm 1820), A. Leite, Carulli.

Dessutom kan nämnas som framstående

g.-spelare Paganini. — Litt.: Schrön, Die

G. und ihre Geschichte, 1880; G. Morphy,
Les luthistes espagnols I (om den äldre

spanska g.); dessutom egna ännu ej

tryckta studier och anteckningar.

Giubiloso (it.), jublande.

Ginlio Romano, benämning på tonsät-

taren Giulio C a c c i n i.

Ginsto (it.), måttfullt, lagom (i=mode-
rato).

Gjallarhorn, en lur; när Heimdal blå-

ser i den höres det öfver all världen

(Snorres Edda). Hornet omtalas äfven
som dryckeshorn (se samma källa).

Gjellerup, Karl Adolf, f. 2. 6. 1857 i

Eoholte vid Fakse, Själland, litterär för-

fattare; för närv. bosatt i Dresden; af

hans många skrifter kan "Richard Wag-
ner i hans hovedvaerk Nibelungens ring"

1890 (sv. öfvers. 1899) anses tillhöra mu-
sikhistorien; bland alla Wagnerskrifter

i Skandinavien torde denna afgjordt

vara att räkna till den främsta.

G-klav, diskantklav, violinklav,

anger ettstrukna g; omfattar numera
alltid andra linjen, fordom ej sällan

första. Den nu brukade klavfiguren har
utvecklat sig ur bokstafven G.

[Den] Glada änkan, Die lustige

Wittwe, operett i 3 akter; af Leon och

Stein; musik af Franz Léhar; pr. Wien

1905; f. ggn på Oscarsteatern, Sthlm 22.

1. 1907; hade redan 11. 2. 09 nått 200:de

representationen å samma teater.

Glasenapp, Karl Friedrich, f. 3.

10. 1847 i Riga; docent i jämf. språkve-
tenskap vid Polyteknikum i Riga; ut-

gaf den utförligaste och rör. data den
säkraste och tillförlitligaste Wagner-
biograflen (1, U, 1876/77; 3:dje uppl. i 6

böcker, 1894—1911); af andra Wagner-
skrifter af honom må nämnas: "W.-lexi-

kon", 1883; "W.-encyklopädie" 2 bd, 1891;

"Siegfried W.", 1906; "Bayreuther Brie-

fe". 1307; G. är medarbetare i "Bay-
reuther Blätter".

Glasharmonika, förut endast kalladt

"harmonika"; består af olika stämda
glasklockor fästa på en stång, hvilken

bringas i kringsvängning med tramp-
ning på en pedal; spelas med fuktiga

händer genom vidröring af glasklockor-

na; instrumentet konstruerades närmast
af Benj. Franklin 1762 och vann med
1770-talet spridning i Europa; i allmän-
het uppges året, då g. infördes i den
fina världen, till 1766 (Miss Davies). Re-
dan före Franklin omtalas ett instru-

ment "uteslutande bestående af glas".

Så t. ex. heter det från Köpenhamn,
att Gluck 19. 4. 1750 på Charlottenborg
uppförde en "mycket skön och applau-

sible konsert" på ett glasinstrument.

Det anges särskildt, att instrumentet al-

drig var hördt förut i Danmark (ett så-

dant instrument omtalas vid samma tid

äfven i Sverige). Mot slutet af 1700-talet

var glasharmonikan mycket populär, och
Mozart skref bl. a. en kvintett för g.

med stråkar och blåsinstrument. På
1790-talet utgåfvos flera skrifter om g.

(Barth 1796, 1798). Ännu under förra

hälften af 1800-talet förekommer instru-

mentet tämligen allmänt (Beethoven
skref c. 1815 ett litet stycke för g.).

Under Mendelssohn uppfördes i Gewand-
haus, Leipzig, ett stycke för g. af den
blinde virtuosen Kirchgässner. Instru-

mentets historia skref C. F. Pohl 1862

(Wien).

1. Glass, Christian Henrik, f. 18.

5. 1821 i Köpenhamn, f därst. 12. 8. 1893;

1832 elev i sång i Sibonis konservato-

rium; uppgaf 1842 tanken på teaterverk-

samhet och blef i stället pianolärare;

bodde 1846—49 i Aarhus, där han jämte
sin privata lärareverksamhet var sång-
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lärare vid latinskolan; verkade sedan i

hufvudstaden; 1859 blef han organist i

reformerta kyrkan och grundade 1877

ett konservatorium, hvilket snart för-

värfvade sig stort anseende. G. utgaf

en mängd kompositioner företrädesvis

för piano 2 och 4 händer, sånger vid p.

samt en trio för p., violin och ve; skref

dessutom en sorgmarsch vid Fredrik

VII:s begrafning och några konsert-

ouverturer jämte en del mindre saker

för orkester.

2. L o u i s G., den förres son, f. 23. 3.

1864; pianist o. kompositör; elev af Niels

W. Gade, Kiidinger, Fr. Neruda o. fadern;

studerade vid konserv, i Briissel 1884—85;

öfvertog faderns konserv. 1893. G. är

medlem af styrelsen för Samfundet til

udg. af dansk musik, ordf. i Dansk
Tonekunstnerforening och Musikpaeda-

gogisk förening. Som kompositör har

han bl. a. skrifvit 4 symfonier, 2 ouver-

turer ("En Folkefjende"; "Danmark"),
4 stråkkvartetter, 1 stråksextett, trio

och kvintett för p. med stråkinstr., 2

violinsonater; 2 suiter för ork.; en kon-

sert för oboe, flera häften sånger och

stycken för piano solo. G. är god violon-

cellist och betydande pianopedagog.

Glazounow, Alexander Konstanti-

nowitsch, f. 10. 8. 1865 i Petersburg; elev

i piano af Jelenkowski, i komp. af Rim-
sky-Korssakow; sedan 1899 professor i

instrumentation vid Petersburgs kon-

serv, och medlem i direktionen för k. r.

musiksällskapet. G. är en af den ung-

ryska skolans allra främste kompositö-

rer. Hans första symfoni (op. 5) uppfördes

1884 af Liszt i Weimar under glänsande

framgång. G. har bl. a. skrifvit: 7 sym-

fonier, 4 ouverturer, 2 serenader, 2 fan-

tasier, 1 symf. dikt, 1 symf. tablå; dess-

utom en mängd andra orkesterverk, kon-

serter, kammarmusik, pianostycken, so-

losånger med piano, kantater, baletter

m. m.

Glee (af angls. gleov = glädje, musik),

flerstämmig sångform i England af ho-

mofon karaktär (vanligen manssång);

formen synes ha uppkommit vid midten

af 1600-talet; under 1700-talet grundades

flera g.-klubbar, däribland en för Lon-

don 1787 (existerade till 1857). Se vidare

Catch. — Litt.: Barrett, English glees

and partsongs, 1886; D. Baptie, Sketches

of english g.-composers . . . from about
1735—1866, 1896.

GU (it.), pluralartikel.

Glinka, M i c h a i 1 Ivanovitsch, f. 2.

6. [20. 5.] 1804 i Novopasskoi, Smolensk,
Ryssland, t 15. 2. 1857 i Berlin; ryska
nationaloperans skapare; tillbragte sin

ungdom på landet, där han uppmärk-
samt lyssnade till folkmusiken; genom
olämplig uppfostran blef hans hälsa ti-

digt bräckt, så att han måste söka syd-

ligare klimat för att kunna uppehålla
sin kroppsliga och andliga spänstighet.

Denna fysiska svaghet tvang honom att

lefva sitt lif till största delen å lands-

bygden. Hans fina musiköra mättades

på så sätt med folkmelodier, däribland

ej blott ryska utan äfven italienska och

spanska. Hela hans lif blef ett sökande
efter det rätta folkliga uttryckssättet,

och som sin lifsmission upptog han där-

för att lära de högre klasserna förstå och

njuta af folkets egen tondiktning. Hans
lärare i musik blef först Field (1817

—

22) i Petersburg, sedan S. Dehn i Ber-

lin (1834); under mellantiden 1822—34

reste han för hälsans skötande i Kau-
kasus och Italien. I det senare landet

studerade han med ifver den italienska

musiken i Neapel, Rom och Milano och

komponerade äfven själf. Dehn rådde

honom att inrikta sin tonsättarverksam-

het på den ryska musiken i folklig an-

da. Redan hans första försök i denna

riktning kröntes med lysande fram-

gång: operan "Lifvet för zaren" (Sjisn

za zarja) till text af Joukovsky och Ro-

zen, uppförd i Petersburg i kejserliga

familjens närvaro 27. 11. 1836. Ämnet
var lyckligt valdt och rörde sig om ry-

ska och polska förhållanden, och G.

fick sålunda tillfälle att teckna de bå-

da folkkaraktärerna genom att sätta

ryska och polska folkmelodier mot hvar-

andra. Härigenom var lokalkoloriten

gifven. För sin nästa opera erhöll G.

Puschkin som hjälpare. Den store skal-

dens dikt "Ruslan och Rudmila" skulle

omarbetas till opera af författaren själf,

men tyvärr hann texten ej bli färdig

före diktarens död. G. sökte då själf

afsluta den. 9. 12. 1842 uppfördes ver-

ket under glänsande framgång i den

ryska hufvudstaden. Liszt, som var när-

varande, hälsade kompositören som den

ryska musikens "profet-patriark". G.
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ville omedelbart begynna nya opera-

arbeten, men hans alltid lika svaga

hälsa tvang honom åter att söka syd-

ligare klimat. Han begaf sig först till

Paris (1844), där Berlioz lät uppföra

flera af hans verk, sedan till Spanien

(1845—47), där han med samma ifver

som förut i Ryssland och Italien stude-

rade den spanska folkmusiken. Hem-
längtan grep honom snart, och de föl-

jande åren 1847—51 tillbragte han om-

växlande i Warschau och Petersburg.

Sedan följde åter en resa till Spanien

och Frankrike. 1854—55 bodde han på

landet nära Petersburg och var då dels

sysselsatt med själfbiografiska anteck-

ningar dels med harmoniseringar af ry-

ska folkvisor. För att få klarhet i rätta

harmoniseringssättet reste han 1856 till

sin forna lärare Dehn i Berlin, där han

hastigt insjuknade och dog. — Sitt euro-

peiska rykte har G. hufvudsakligen vun-

nit genom sina båda operor. Stilen är

nationell med afseende på de inhemska

melodierna. I öfrigt har han lärt myc-

ket af den italienska samt den tyska

romantiska operan (Weber-Marschner).

G. skref jämte operorna flera verk för

orkester, kammarmusik och sång. De
allra flesta hvila på folkmelodier, dock

ej alltid ryska, utan äfven spanska, ita-

lienska och tyska. Bland ork.-verken

må nämnas: 2 spanska ouverturer ("Jota

Aragonese", "En natt i Madrid"), fan-

tasien "Kamarinskaya"; kammarmusik:
stråkkvartett i F-dur (1830), menuett för

stråkkvartett, trio för p., klarinett och

fag. (1826—27), sextett för p. med strå-

kar (1833—34); c. 40 stycken soli för pf.

(hufvudsakligen danser); slutligen 84

solosånger vid piano m. m. — Litt.: Bio-

grafier af N. Findeisen (1898), P. Wei-

marn (1892), S. Basunow (1891); C. Cuis

och A. Pougins ryska musikhistorier (på

franska 1880, 1904); G:s bref utg. på
tyska af Findeisen 1907 ff.; O. Fouqué,

G. d'aprés ses mémoires, 1880.

Glissando, glissicato (it.), glidan-

de, flytande föredrag vid snabba passa-

ger; snabbt strykande på pianoklaviatu-

ren med fingerns nagelsida.

Glockenspiel (t.), se Klockspel.
Glomsaas, Knut Marcus Hansen, f.

24. 3. 1863 i Söndre Odalen; musiklärare

vid Trondhjems brigad sedan 1887; se-

kundlöjtnant 1899; vistades som stipen-

diat i Berlin 1898 o. 1900. G. är för när-

varande dirigent för "Tröndernes Mands-
sangforening" och har äfven utgifvit

flera kompositioner för sång.

Gloria, en del af den katolska mäs-

san: "Gloria in excelsis Deo" ("Ära

vare Gud i höjden"); kommer efter

Kyrie" ("Herre förbarma dig"); plägade

under 1700-talet ofta utföras så, att prä-

sten sjöng första delen solo, och kören

begynte sedan: "Et in terra pax etc."

("Och frid på jorden").

Glottis (gr.), röstspringa, munstycke.

GlucV, Christoph Willibald,
Ritter von, f. 2. 7. 1714 i Weidenwang,
Neumarkt, Mittel-Franken nära Böh-

men; operans reformator, t 15. 11. 1787 i

Wien; fadern var skogvaktare hos furst

Lobkowitz; vid 19 års ålder sändes han
till en jesuitskola i Kommetau, Böhmen,
där han studerade klassiska språk, och

fick sin första utbildning i sång, violin,

klaver och orgel; 1732—36 studerade han
musik i Prag under Czernohorsky samt

lärde violoncell; han kom sedan till

furst Lobkowitz i Wien och träffade där

en furst Melzi, hvilken upptog honom
i sitt privata kapell samt lät honom
följa med till Italien för att hos G. B.

Sammartini i Milano fullborda sina mu-
sikstudier. G:s utbildning hade huf-

vudsakligen gått i riktning åt solosån-

gen, ej den polyfona musiken, och hans

kompositoriska verksamhet blef därför

redan från början italiensk. 26. 12.

1741 uppfördes i Milano hans första

opera: "Artaserse". De följande åren

uppfördes andra i Venedig, Milano, Cre-

ma och Turin. Då alla upptogos väl,

blef han 1745 inbjuden till London för

att skrifva en opera för Haymarkettea-

tern. De operor han där lät uppföra

("La caduta de' Giganti" 1746 m. fl.)

gjorde dock ingen lycka i den stad, där

Handel verkade. G:s musik var för

mycket italiensk och för litet polyfont

fyllig. Motgångarna fördjupade dock

G:s väsen, och han begynte mera efter-

tänka, om den italienska stilen var den

riktiga. Från London for han till Paris,

där han uppmärksamt lyssnade till Ra-

meaus operor. Sedan han öfver Ham-
burg och Dresden ("Le nozze d'Ercole e

d' Ebe, uppf. 1747) nått Wien, begynte

han allvarligt studera estetik och litte-

ratur samt språkets och musikens för-
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hållande till hvarandra. Redan i den
nästa operan, "Seniiramide riconosciuta"

(Wien 1748), märktes en tydlig förän-

dring i stil. 1749 finna vi G. i Köpen-
hamn, där han vid hoffesten efter Kri-

stian VII:s födelse gaf ett stort festspel

"Gudernes Traette". Dessutom gaf han
här liksom förut i London konsert på ett

glasinstrument. Samma år medföljde han
konung Fredrik V till Kristiania, hvar-

est bl. a. hans förstlingsopera "Artaser-

se" uppfördes (se Conradi, 15 f.). De
följande åren kommo nya operor af G.

till uppförande i Prag, Neapel, Wien,
Rom m. fl. platser. För operan å sist-

nämnda plats ("Antigone" 1756) erhöll

han af påfven "Gyllene sporrens" orden

och kallade sig sedan "Ritter" (Cheva-

iier). Tiden 1755—61 tillbragte han i ro

i Wien sysselsatt med att skrifva musik
till åtskilliga hoffester. G:s balett "Don
Juan", Wien 1761, är ett mycket för-

tjänstfullt verk, som tydligt pekar hän
mot den nya riktningen. Gluck hade

hittills haft till textförfattare Metasta-

sio men vann för sin nästa opera, "Or-

pheus", i stället Calzabigi, som förstod

att skrifva efter G:s egna intentioner.

Den 5. 10. 1762 uppfördes "Orfeo ed Euri-

dice" på Hofburgteater i Wien (G:s 37:de

opera). Så klart än den nya stilriktnin-

gen här var angifven, ansåg sig G. lik-

väl oförhindrad att återgå till den gam-
la stilen och i de följande operorna (åter

af Metastasio) bibehålla den italienska

stilen. Endast "Alceste" (16. 12. 1767)

och "Paride ed Elena" (30. 11. 1770), båda

för Wien, fortsatte i den nya andan.

Partiturerna till båda dessa äro tryckta

i Wien 1769—70 och dedicerade den förra

till ärkehertig Leopold, den senare till

hertigen af Braganza. Båda äro för-

sedda med inledningar förklarande den

nya stilriktningen. G:s följande operor

äro alla för Paris (el. Versailles): "Iphi-

génie en Auliden (19. 4. 1774), "Orphée

et Eurydice" (ny bearb.; 2. 8. 74), "L'Ar-

bre enehanté" (Versailles 27. 2. 75), "Cy-

thére assiégée" (ny bearb.; 1. 8. 75), "Al-

ceste" (23. 4. 76), "Armide" (23. 9. 77),

"Iphigénie en Tauride" (18. 5. 79), "Echo

et Narcisse" (21. 9. 79). Redan från bör-

jan väckte G:s nya idéer motstånd i den

franska hufvudstaden, och två partier

bildades, hvilka på det häftigaste be-

krigade hvarandra. På Glucks sida sto-

do anhängarna af den inhemska franska
operan, hvilka byggde på Lully och Ra-
meau, mot honom stodo vännerna af den
italienska operan. Det senare partiet

fick sin man i Nicola Picinni. Häftigast
rasade striden 1775 och 79. Sistnämnda
år blef dock en lysande seger för G.,

och med 80-talets början ansåg man all-

mänt, att G:s stilriktning utgjorde en
betydelsefull reform inom operan.

I Alcesteinledningen uttalar G. sina

grundsatser på följande sätt: "Jag ön-

skade begränsa musiken till dess sanna
uppgift, som är: att tjäna dikten, i det

att den förstärkte känslornas uttryck

och situationernas behag utan att afbry-

ta handlingen eller försvaga den genom
onyttiga och öfverflödiga sirater. Jag
menade, att musiken måste vara det för

poesien, hvad färgernas liflighet och en
lycklig blandning af ljus och skuggor
äro för en felfri och välordnad teckning,

som blott tjäna därtill att ge lif åt figu-

rerna utan att förändra konturerna. Jag
ville därför hvarken afbryta skådespela-

ren i dialogens eld för att låta honom
invänta en tråkig och långtrådig ritur-

nell, eller uppehålla honom midt i ett

ord vid en gynnsam vokal, så att han
kunde i en lång löpning stoltsera med
böjligheten hos sin vackra röst, eller in-

vänta tills orkestern gaf honom tid att

hämta andan för en lång kådans. Jag
menade, att man ej nödvändigt hastigt

måste gå igenom andra delen af en aria,

i synnerhet icke, om det var den lidelse-

fullare och viktigare delen, blott för att

efter regeln upprepa första delens ord

fyra gånger; likaså litet menade jag

man borde sluta arian där, som efter in-

nehållet intet slut var, blott för att ge

sångaren tillfälle att visa sin konst i att

variera en passus på det mångfaldigaste

och egensinnigaste sätt. Kort och godt,

jag ville aflägsna alla de missbruk, mot

hvilka en god smak och ett sundt förnuft

länge kämpat förgäfves. Det syntes mig,

som om ouverturen borde förbereda

åskådarna på den handling, som skulle

framställas, att den så att säga skulle

bilda en innehållsöfversikt till den; in-

strumenten borde alltid användas blott

i förhållande till graden af intresset

och lidelsefullheten; vid dialogen borde

hvarje skillnad mellan aria och recita-

tiv undvikas, för att ej vålla afbrott i
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innehållet och därigenom på orätt tid

störa scenens liffullhet och värma." —
G:s reform går historiskt sedt i samma
riktning som tidens allmänna sträfvan

efter att få antikens enkelhet och stil-

renhet i konsten. Grekiskt är hos G.

jämte ämnet äfven kören och den mimi-
ska dansen. Arian förlorar i viss grad i

kraft, ehuru G. själf alltid söker att ge

den så stor uttrycksfullhet som möjligt.

G. kunde dock ej hindra, att hans efter-

följare vände sitt intresse från arian till

kören och inskränkte de lyriska solo-

partierna. Till Sverige nådde G:s reform
jämförelsevis tidigt. Redan 1773 gafs

"Orpheus" dock utan någon särskild tan-

ke på att stilen var ny. Först med
"Iphigenie i Auliden" 1778 begynte man
reflektera öfver olikheten mellan G. och

italienarna, och åren 1779 samt 80 öfver-

flöda tidningarna med artiklar om den
nya arten. Kellgren är naturligtvis af-

gjord vän af G.: "G. har uppstått, den-

na musik är återfunnen, och skalden in-

satt i sin förstfödslorätt: den, att skapa
och dana det verk, som musiken föräd-

lar, dansen växlar, och målningen pry-

der" (Sami. skr. III, 145; om G. i Sv. se

vidare: T. Norlind, St. i sv. fklore I,

34 ff.). — Alceste gafs på k. t. Sthlm 1781,

Iph. i Tauriden 83 och Armide 87. Dess-

utom uppförde Munkbroteatern "De mu-
seimanska pilgrimerna" 1786 med musik
efter G. Denna G.-entusiasm i Sverige

stod i bjärt motsats till Danmark, där

intet af G:s större verk uppfördes förr-

än långt fram på 1800-talet. Man nöjde

sig där i stället med Naumanns musik
till Calsabigis Orpheus (1786—91 gifven

på k. t. Kphn 26 ggr). Sv. fick sin mest
ensidige G.-efterföljare i Haeffner. —
K. t. Sthlm upptog 16. 3. 1896 under G:s

namn ett verk, som troligtvis ej är af

honom: Les amours champétres (se Vår-
drottningen), "på hög befallning

satt i musik af G. 1755 för användning
vid de kejserliga lustbarheterna i Wien
och på lustslotten". — Litt.: Marx, G.

und die Oper, 1863; E. Newman, G. and
the opera, 1895; A. Reissmann, W. G. sein

Leben u. seine Werke, 1882; E. Thoinan,

Notes bibliographiques sur la guerre mu-
sicale des Gluckistes et Piccinistes, 1878;

L. Nohl, G. u. Wagner, 1870. Se dessutom
Fetis, Biogr. univ. En bibliografisk för-

teckning af G:8 verk utgaf A. Wotquenne

1904. En kritisk uppl. af hufvudoperorna
utgaf Pelletan i Paris (under medv. af

Saint-Saens, Tiersot m. fl.). En samlad
uppl. utgifves nu från Br. & H. Lpzg. Nohl
föianstaltade en samling af hans bref

(1870 i fransk öfvers. af G. de Charnacé).

Gluntarne, en sångsamling bestå-

ende af 30 duetter af G. Wennerberg för

baryton och bas med pianoackompagne-
ment. G. utgöra små ögonblicksbilder

ur studentlifvet i Uppsala under 1840-

talets förra del. De två handlande per-

sonerna äro "glunten" och "magistern".

TJnier det förra namnet döljer sig en

fil. stud. Jonas Otto Beronius (f. 1820;

stud. 1838; fil. dr 1848; 1858—79 kamrerare
vid Städernas allm. brandstodsbolag; f
1895 i Strängnäs), hvilken sjöng bas-

stämman. "Magistern" var Wennerberg
själf (baryton). Vid pianot satt Eugéne
von Stedingk (s. d.). Hufvudpersonen
är Beronius, hvilken i Uppsala blifvit

populär genom föredragandet af skämt-
samma folkvisor på Upplandsdialekt,

däribland särskildt en visa, som bör-

jade: "Inte vet ja' hva' hä' ä' sum fal-

lerar gamle glunten, Mitkel vår". Han
fick genom denna visa namnet "glun-

ten". Namnet "G." på samlingen upp-

kom sedan osökt, ehuru Wennerberg
själf förklarade, att "det var en plåga

att se det tryckt". "Att hitta på ett

prydligare eller skickligare namn hade
väl icke varit omöjligt, men detta hade
då troligen fått spela rollen af en stum
person gent emot det gamla, under hvil-

ket de redan före utgifvandet gingo och

gällde" (W. i inl. till Gl. 1882). Före
G. hade studentmusiken genom "Tur-

kiska musiken" (s. d.) och "Juvenaler-

na" (s. d.) fått en bestämd sällskaplig

prägel, och G. tillkommo närmast som en

fortsättning på de sånger, Wennerberg
skrifvit för juvenalsällskapet. Närmast
före G. hade en af W. komp. triosam-

ling "De tre" (ten., bar. o. bas utan

ack.) blifvit bekant inom studentkret-

sarna. Sedan tenorstämmans student

tagit examen och lämnat Uppsala, åter-

stod endast en baryton och en bas. Det

först komponerade stycket i G. ("Bror

jag är ledsen" nr 13) var ursprungligen

komponeradt för tre stämmor med ack.

af violin, violoncell, klarinett och piano,

men då sångarna äfven skulle traktera

instrumenten, visade det sig omöjligt
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att fä ett godt utförande. W. beslöt då,

att lämna allt annat ackomp. än pianot.

Körande tiden för sångernas tillkomst

berättar W. själf, att de första kompo-
nerades hösten 1847, största delen till-

hörde åren 1848 och 49 och tre tillkom-

mo i början af år 1850. Då W. 1849

blifvit lektor i Skara, skrefvos de 7

sista där. Den kronologiska ordningen

bestämmer W. själf så här: under hö-

sten 1847: nr 13, 2, 20, 8; 1848: nr 18,

7, 9, 17, 1, 6, 12, 4, 10, 14, 3, 15, 16;

1849: nr 5, 11, 26, 80, 27, 23, 19, 29, 24;

1850: nr 28, 22, 25. "Redan 1848 voro

flera af G. spridda i afskrifter ej blott

inom, utan äfven utom Uppsala. Den
begärlighet, med hvilken de mottogos,

kunde ju icke annat än kännas smick-

rande. Helt annorlunda kändes det

dock, då under det följande året fråga

väcktes om deras tryckning och ett mot-

villigt medgifvande ändtligen gafs till

deras offentliggörande" (W.). G. utkom-

mo häftesvis under åren 1849—51. Den
uppmärksamhet man under 50-talet vi-

sade dem var synnerligen stor. Man
gick t. o. m. så långt, att man arrange-

rade några af dem för orkester (nr 2, 7

af Foroni) och gåfvo dem på k. t. "Hu-
set var fullt och bifallet stort — hvilket

allt icke hindrar, att misstaget var lika

fullt o. lika stort" (W.). — Litt.: G. Wen-
nerbergs inledn. till 1882 års upplaga.

Musikupplagan utgaf Hirschs musikför-

lag, Sthlm. Se vidare Wennerberg.
Gläd dig, du helga, psalm 59;

Haeffner 59; mel. motsvarar i koralpsb.

af 1697 nr 124; synes vara svensk; kan
ej påvisas i utländska källor, ej heller

före 1697; den äldre, före 1697 allmänt

spridda, mel. till denna psalm är en me-

deltida hymnmelodi till latinska texten:

Gaude visceribus.

Gläd dig, du Kristi brud,
psalm 51; Haeffner 51; motsvarar i koral-

psb. af 1697 nr 116; går tillbaka till tysk

världslig visa: Venus du und dein Kind
(J. Regnart 1578); förekommer som ko-

ralmel. först hos B. Gesius 1605: Man
spricht: wen Gott erfreut (Zahn 2160

—64); kan påvisas i Sverige på 1640-talet

(Mönsterås) ; i Danmark förekommer den

under 1800-talet bl. a. hos Berggreen 65

(Fryd dig, du Christi Brud).

Glädje utan Gud ej finnes,
psalm 247; Haeffner hänvisar till mel. 8.

1. Gläser, Franz Joseph, f. 19. 4. 1798

i Ober-Georgenthal, Böhmen, t 19. 8. 1861

i Köpenhamn; elev af D. Weber o. Pixis
vid konserv, i Prag; 1818 v. kapellmäst.
vid Leopoldstädterteatern, 1819 1. kapell-

mäst. vid Josephstädter-t. och 1828 vid
Th. a. d. Wien, på hvilken sistnämnda
post han kvarstannade i tre år. Under
de 13 år han verkat i Wien, hade han
hunnit skrifva ej mindre än 90 verk, de
flesta för scenen (sångspel, baletter, pan-
tomimer) samt dessutom som dirigent

studerat sig in i den dåtida operamusi-
ken. Af särskild betydelse för honom
blef Fideliouppförandet på 1820-talet,

som gaf honom tillfälle att träffa sam-
man med Beethoven och lära af hans
kompositioner. 1830 kallades han till

Königsstädtisches Theater i Berlin, där
han kvarstannade till 1842. I Berlin

uppförde han sin mest kända opera:

"Des Adlers Horst" 1832 ("örnens rede",

Kphn 1835; "Örnnästet", Sthlm 1837).

1842 mottog han en kallelse som hof-

kapellmästare i Köpenhamn, en post,

hvilken han beklädde till sin död. Mu-
sikföreningens konserter ledde han dess-

utom 1843—50. G:s betydelse för den
danska musiken kan ej skattas ringa.

Hans goda kännedom om den europeiska

musiken och framstående dirigentegen-

skaper höjde i betydande grad den dan-

ska musiksmaken. Af nya verk för

teatern tillkommo under Köpenhamnsti-

den: "Brylluppet ved Comosöen", 1849;

"Nökken", 1853; "Den forgyldte Svane",

1854. I Stockholm uppfördes dessutom

på Mindre teatern "Fruntimmersriket"

1844 (Das Königreich d. Weiber). LMA
1857. — Litt.: H. Pfeil, F. G., 1870.

2. Joseph August Eduard Friedrich

G., f. 25. 11. 1835 i Berlin, t i Hilleröd

29. 9. 1891; den föreg:s son; student 1854;

studerade först juridik vid universite-

tet; åtföljde sin fader 1857 på en resa

i Tyskland och studerade härunder mu-

sik; erhöll 1864 det Anckerska legatet

och reste då till Tyskland och Frank-

rike; i Paris uppförde Concerts Musard

en ouverture af honom; 1866 blef han or-

ganist i Hilleröd. 1874 organist vid Fre-

deriksborgs slottskyrka. Som kompositör

af romanser o. sånger har G. förvärfvat

sig stort anseende. Antalet solosånger

vid piano öfverstiger 200; härtill kom-

mer sedan ett 50-tal manskvartetter och
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5 häften duetter m. p. 1858 uppfördes

i Frue Kirke ett mindre oratorium af

honom. Till hans populäraste melodier

kunna räknas: "Droslen slog i Skov sin

klare Trille", "Mens Lampen spreder sit

hvite skjaer", "Frederiksberg", "Havet",

"Ved Nattetid" . För manskör o. mäs-

singsinstrument skref han: "Til Dan-
mark"; komponerade slutligen äfven en

stor mängd pianostycken för 2 o. 4 h.

G. skref en del af musiken till baletten

"Fjernt fra Danmark".
G-moll (fr. sol mineur, eng. g minor),

molltonart med grundtonen g och två |7

för h och e; motsvarande durtonart:

B-dur.

Gnosspelius, Vilhelm, f. 28. 12. 1809

i Stockholm, t 13. 8. 1887 i Lund; upp-

fostrades i ett musikaliskt hem, där of-

ta stråkkvartettmusik uppfördes; redan

vid 13 års ålder fick han som violinist

medverka i "Harmoniska sällskapet";

ända till 1841, då han lämnade hufvud-

staden, medverkade han i detta säll-

skap; 1832 sändes han till Tyskland att

lära sig bryggaryrket, men musiken tog

hufvudparten af hans intresse; i Berlin

mottog han varaktiga intryck af Men-
delssohn; efter återkomsten dref han
bryggerirörelse i Sthlm 1833—37; ägnade
sig sedan helt åt tonkonsten ocli tog

musikdirektörsesamen 1841; två år där-

efter blef han sånglärare vid Linkö-

pings elementarskola och 1854 dir. mus.
därst. och organist vid domkyrkan. Den
tid (1843—52), som G. verkade i Öster-

götland, var i mycket en glanstid för

musiklifvet därst. Som violinist med-
verkade han vid en mängd stråkkvar-

tettkonserter, och han gjorde detta på
ett så förträffligt sätt, att han förvärf-

vade sig det vackra omdömet att vara
"en af Sveriges yppersta kvartettspe-

lare". Under 50-talet ledde han Norrkö-

pings och Linköpings förenade musik-
sällskap samt bragte härunder till upp-

förande flera stora kör- och orkester-

verk som "Skapelsen", "Årstiderna",

"Messias" m. fl. 1859 erhöll G. kapell-

mästarebefattningen vid Lunds univer-

sitet och verkade här lika nitiskt som
förut i Linköping. LMA 1845. — Som
kompositör är G. mindre känd. Flera

tillfällighetskantater tillkommo på 50-

och 60-talen: Vid prins Gustafs död 1852,

vid Oskar I:s död 1859, vid drottning

Lovisas död 1871 (en kvartett härur tr. i

Josephson-Arlbergs 100 sgr), vid Karl
XV :s död 1872; kantat vid Lunds univ:s

jubelfest 1868; dessutom: Davids 98:de

psalm för soli, kör o. ork. (1862, omarb.

1865; gifven dagen före promot. 1862);

sång till v. Post 1843; ett Kyrie för bh
kör; ett Requiem (uppf. vid G.-minnes-

festen i Lund IL 11. 1887); författade en

utförlig granskning af Josephsons ko-

ralbok 1880 (i utdr. tr. i Fr. Wulffs min-

nesteckn.; ms. i Mus. ak:s bibi.). — Litt.:

Fr. Wulff, W. Th. G. Minnesbild, Lund
1888. 1 Lunds univ.-bibl. förvaras i hand-

skrift: kantaterna 1852, 59, 68, 71, 72, Da-
vids 98:de psalm och sången af 1843.

Godard, Benjamin Louis Paul, f.

18. 8. 1849 i Paris, f 10. 1. 1895 i Cannes;

elev af Eeber och Vieuxtemps vid kon-

serv.; komponerade en mängd verk för

kammarmusik (violinsonater, trio, stråk-

kvartett), pianokonsert, ett 100-tal sån-

ger, pianosaker, orkestersuite, symfoni-

balett 1882; "götisk symfoni" 1883; "ori-

entalisk symfoni" 1884; "legendarisk

symfoni" (m. soli o. körer) 1886; "drama-
tisk symfoni" (Tasso; m. soli o. körer)

1878 (prisbelönt af staden Paris); hans
operor gjorde mindre lycka: "Pedro de

Zalaméa 1884; "Jocelyn" 1888; "Dante et

Beatrice" 1890; "Ruy Bias" 1891; "La
vivandiére" 1895; "Les Guelfes" 1902. G:s

stil är melodiös och angenäm, för till-

fället underhållande men utan något
större djup. Han lyckas bäst i de min-

dre formerna.

Goddard, A r a b e 1 1 a, f, 12. 1. 1836 i S.

Servans, St. Malö; pianist; elev af Kalk-
brenner, mrs Anderson, Thalberg och

Davison; uppträdde f, ggn 23. 10. 1850 på
en af Balfes konserter i London; stude-

rade 1854—55 i Tyskland och Italien

samt spelade okt. 1855 på en Gewand-
hauskonsert i Leipzig; 1859 ingick hon
äktenskap med sin forne lärare Davi-

son; 1873—76 konserterade hon i Ameri-
ka, Australien och Indien; har dessutom

på 90-talet låtit höra sig i London. G.

har särskildt förvärfvat sig ett namn
som god Beethovenspelerska.

Godefroid, tvenne bröder, båda fram-

stående harpvirtuoser: 1. Ju les J o-

seph, f. 23. 2. 1811 i Namur, f 27. 2,

1840 i Paris; skref de komiska operorna
"Le diadesté" och "La chasse royale". —
2. F é 1 i X, f. 24. 7. 1818 i Namur, t 12. 7.
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1897 i Villers sur mer; uppehöll sig huf-

vudsakligen i Paris; skref flera solostyc-

ken för harpa och dessutom, operorna:

"La harpe d'or", "La derniére bataille",

samt oratoriet "La fille de Saul".

Gode Gud, som lät mig, psalm

343; Haeffner hänvisar till mel. 136.

God save the kin g, engelska folk-

sången; först utförd offentligt 1740, då
den sjöngs af Henry Carey och äfven

sades vara komponerad af honom;
tryckt f. ggn 1742 el. 43 i "Harmonia
anglicana". Kedan 1619 förekommer en

"Ayre" af John Bull, som har en lik-

nande melodi. En skotsk karol af 1611

("Remember, O thou Man") har äfven

små likheter. 1669 träffa vi en annan
"Franklin is fled away" och 1696 ett

klavérstycke af H. Purcell, båda med re-

miniscenser af folksången. Under 1700-

talet blef G. mycket populär och sprid-

des öfver hela Europa. Till Sverige

kom den omkring år 1800 och upptogs

som mel. till den svenska folksången:

"Bevare Gud vår kung" (s. d.).

Dessutom angaf den melodien till den

svenska folkvisan: "E ngångibredd
m e d m i g". I Tyskland upptog man
den engelska mel. till den tyska folk-

sången: "Heil Dir im Siegeskranz", dik-

tad af dansken H. Harries till Kristian

VII:s ära 27. 6. 1790; omarbetad s. å. af

B. G. Schumacher och benämnd "Ber-

liner Volkslied". — Se följ. litt.: Fr.

Chrysander, Jahrb. I, 1863; Groves lex.;

H. Abert, Eine Nationalhymnensamm-
lung, Zeitschr. d. IMG. II.

Gola, hals- eller strupröst, felaktig

stämbildning.

Goldmark, Karl, f . 18. 5. 1830 i Kesz-

thely, Ungern; elev af Jansa och kon-

serv, i Wien; efter att ha skrifvit flera

orkesterkompositioner (ouverturen "Sa-

kuntala" 1865, ork.-scherzo op. 19) vann
han erkännande med operan "Die Köni-

gin von Saba" (Wien 1875); sedan följde

flera verk för scenen, af hvilka de flesta

vunno utomordentligt bifall: "Merlin"

(Wien 1886), "Das Heimchen am Herd"
(Wien 1896, "Syrsan vid härden" k. t.

Sthlm 1897), "Die Kriegsgefangene ("Bri-

seis", Wien 1899), "Götz v. Berlichingen

(Pest 1902), "Ein Wintermärchen" (Wien
1908) m. fl. Af G:s verk utanför sce-

nen märkas: körverken "Friihlingsnetz"

och "Friihlingshymne", två symfonier

"Ländliche Hochzeit" och Ess-dur (1887),

symfoniska diktningen "Zrinyi" (1903),

flera konsertouverturer, kammarmusik-
verk och pianostycken. G:s kompositio-
ner utmärka sig för en viss praktfull-
het och färgrik orkesterbehandling samt
själfständig egenart. — Biogr. skref O.

Keller 1901. Svensk biogr. i Sv. Musikt.
1. 12. 1897.

1. Goldschmidt, Adalbert von, f . 5.

5. 1848 i Wien, t mars 1911 i Biarritz;

elev af konserv, i Wien; af hans större

kompositioner må nämnas det världsliga

oratoriet "De sju dödssynderna" med
text af Hamerling, 1876 först uppfördt
i Berlin, sedan i Wien, Paris etc, ope-

ran "Helianthus" (Lpzg 1884), den dra-

matiska trilogien "Gäa" 1889, "Die from-
me Helene", Hamb. 1897. Mest torde han
vara känd genom sina sånger. G. be-

sökte 1893 Sthlm, där han gaf två kon-

serter med biträde af sångerskan Olga
Polna. G. skref i Berlioz' och Liszts an-

da, ehuru stilen var något väl öfver-

drifven.

2. O 1 1 o G., f. 21. 8. 1829 i Hamburg,
t i London (S. Kensington) 25. 2. 1907;

pianist; elev af konserv, i Leipzig (Men-
delssohn) 1843—46; elev af Chopin i Pa-

ris 1848; s. å. kom han till England, där
han spelade å en konsert tills. m. Jenny
Lind på Her Majestys theater; 1851 åt-

följde han sångerskan på hennes kon-

serter i Amerika och ingick äktenskap
med henne i Boston 5. 2. 1852; båda bod-

de sedan 1852—55 i Dresden och sedan

1858 i London; dirigerade musikfesten i

Dusseldorf 1863 och i Hamburg 1866; blef

1863 vice preses vid R. ac. of music; 1875

grundade han en Bachkör, hvilken 26. 4.

76 gaf sin första konsert med Bachs

B-durmässa. Intill 1886 var han körens

ledare; 1887 dog Jenny Lind-G., o. G. var

sedan medarbetare vid utgifvandet af

hennes biografi "J. L. the Artist" 1891

(af H. Scott Holland o. W. S. Rockstro;

Sv. uppl. genom J. R. Spilhammar s. å.).

Af G:s kompositioner må nämnas: ora-

toriet "Ruth" op. 20 (1867), "Music" op.

27, koralsång för sopr.-solo och damkor

(1898); en pianokonsert, en trio, piano-

studier, två duetter för två piano; solo-

sånger; 2 stycken f. klarinett o. p. (op.

26) m. fl.; utgaf dessutom tills. m. W.
St. Bennet "The Chorale Book for Eng-

land". G. besökte flera ggr Sverige och
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erhöll flera svenska utmärkelsetecken:

LMA 65, LVO 76; Litt. et art. 93; KNO
93. G. var äfven ledamot af flera engel-

ska sällskap. — Litt.: Mus. Herald maj
1896. Se äfven Lind, Jenny.
Gollmick, Karl, f. 19. 3. 1796 i Dessau,

t 3. 10. 1866 i Frankfurt a. M.; 1817 lä-

rare i franska i Frankf. a. M.; elev af

Spindler i musik; utgaf solosaker, piano-

stycken m. m. samt en del teoretiska

och historiska skrifter: Handlexikon d.

Tonkunst 1858, Feldziige u. Streifereien

im Gebiete d. Tonkunst 1846, Kritische

Terminologie f. Musiker und Musik-

freunde 1833; andra uppl. 1839 (sv. öfvers.

1842).

Goltermann, Georg Eduard, f . 19. 8.

1824 i Hannover, t 29. 12. 1898 i Frank-
furt a. M.; violoncellist; elev af Prell

och Menter (cello) samt Lachner (komp.);

företog 1850—52 konsertresor, hvarunder
han 1851 i Leipzig lät uppföra en sym-
foni; 1852 musikdirektör i Wiirzburg,

1853 andre och 1874 förste kapellmästare
vid Stadtteatern i Frankfurt a. M.; 1893

drog han sig tillbaka till privatlifvet.

G. skref i Mendelssohnstil en mängd eel-

lokompositioner (konserter, sonater m.
m.) och dessutom flera orkesterverk.

Gombert, N i c o 1 a s, f. i Briigge; 1520

kapellsångare i Briissel, 1530—34 kapell-

direktör; 1537 i Madrid, där han sanno-
likt blef kapellmästare, ehuru han 1532

—52 ännu åtnjöt inkomster från preben-

den i Tournai. G. var Josquins lär-

junge och som sådan en af hans allra

bäste med en ovanligt fyllig vokalsats.

Han åtnjöt stort anseende, och talrika

afskrifter af hans kyrkliga och världs-

liga verk (motetter, mässor, chansons)
finnes ännu bevarade i flera bibliotek.

En del trycktes på 1540-talet (motetter

1539, 41, 52, mässor 1532, 40, 42, chan-
sons 1544).

Gomez, Antonio Carlos, f. 11. 7.

1839 i Campinos, Brasilien, f 16. 9. 1896

i Para, Brasilien; elev af konserv, i Rio
de Janeiro; skref tvenne operor och er-

höll sedan ett resestipendium 1864 för

att vidare utbilda sig i Milano; i sist-

nämnda stad vann hans opera "Se sa

minga" 1867 stort anseende; 1868 upp-
fördes "Nella luna", 1870 "O Guarany",
båda med utomordentlig framgång; ef-

ter ett kortare uppehåll i Brasilien ("Te-

legrapho electrico", operett, Eio de J.)

återvände han till Italien och nu följde

operorna: "Tosca", Milano 1873; "Sal-

vador Rosa", Genua 1878 och "Maria
Tudor", Milano 1879. Hans sista teater-

verk äro: "Lo schiavo", Rio de J. 1889,

och "Condor", Milano 1891; 1892 öfver-

tog han direktionen af konserv, i Para.

Hans operor tillhöra hufvudsakligen
Verdiriktningen och äro melodiösa och
briljanta i stilen. G. skref äfven solo-

sånger, manskvartetter och pianostyc-

ken.

Goiidoliera (it.), gondolsång; se Bar-
c a r o 1 e.

Gong, gonggong, kinesiskt instru-

ment bestående af en rund bronsplatta

med tallrikformigt utvikta kanter; bru-

kas i Kina äfven som g.-spel med 6—10

(el. flera) olika stämda plattor. I den
europeiska orkestern förekommer g. f.

ggn i Gossecs begrafningsmusik till Mi-
rabeau; Meyerbeer brukar instrumentet
pianissimo i "Robert le diable" (nun-

nescenen). I Cherubinis C-mollsrequiem

(Dies ir£e) förekommer likaledes g. (här

alldeles solo).

Gordigiani, L u i g i, f. 2L 6. 1806 i

Modena, t 1. 5. 1860 i Florens; "Italiens

Schubert"; under tiden 1835—49 kompo-
nerade han 10 operor, hvilka alla upp-

fördes i Florens; ingen af dessa vunno
någon nämnvärd spridning; däremot
blefvo hans "Canzonette" och "Canti

populari" synnerligen bekanta; han ut-

gaf dessutom en samling toskanska folk-

visor i 3 bd. G. är betydligt mera sen-

timental än Schubert, och stilens en-

kelhet gör ett fattigt intryck i jäm-

förelse med Wienermästarens. G. gri-

per med afsikt efter folkmelodien för att

få nationell färg på sina sånger.

Gorgheggiamento, gorgheggio (it.),

strupröst.

Gossec, F r a n Q o i s J o s e p h, f . 17. 1.

1734 i Vergnies, Hennegau, t 16. 2. 1829 i

Passy vid Paris; kom 1751 till Paris, där

han intill 1862 var kapellmästare för ett

privatkapell; 1862 blef han ledare för

prinsen Contis kapell o. 1770 grundade
han "C«ncerts des amateurs", reorganise-

rade året därpå "Concerts spirituels"; 1770

—82 underdirektör för st. operan o. ska-

pade 1784 "École royale de chant", hvil-

ken 1795 uppgick i konservatoriet; var
sedan intill 1815 medlem i direktionen

för detta. G. var en framstående orga-
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nisatör och ledare samt på samma gång
betydande kompositör. Hans vokalverk

äro i allmänhet de bästa. Af operorna

uppfördes "Les pécheurs" (Paris 1766) i

Sthlm ("Skärgårdsflickan") 1789; baletten

"Les Scythes enchainés" 1779 skrifven

för Glucks "Iphigenie i Tauriden" gafs i

Sthlm 1783; G. skref äfven flera kyrk-

liga verk (oratorier, motetter, requiem)

samt revolutionssånger. Såsom instru-

mentalkompositör upptog han Mannhei-
merskolans stil i sina symfonier, so-

nater, kvartetter, duetter m. m. LMA
1799. — Biografier af É. Gregoir 1878,

Hédouin 1852, båda tryckta i Paris.

Gott erhalte Franz den Kai-
ser, österrikiska folksången; komp. af

J. Haydn i jan. 1797 till L. L. Hausch-
kas text. Till samma mel. diktade se-

dan Hoffmann v. Fallersleben aug. 1841

den tyska folksången: "Deutschland,

Deutschland iiber allés." — Öfver melo-

diens förhistoria se Tappert, Wandernde
Melodien, Berlin 1890.

Gottschalksen, Carl Emil, f. 20. 2.

1854 i Köpenhamn; son af musiklärare

Emil G. (t 1894); violinist och diri-

gent; elev i violin af Ferd. Stockmarr
och Fr. Hilmer, i instrumentation och

teori af Bohlmann; 1871—74 militärmusi-

ker; 1877—79 musikdir. vid Vesterbros

teater; 1879—82 kapellmästare i Finland,

sist i Helsingfors; företog 1882 en stu-

dieresa till Leipzig, Dresden och Paris,

och var sedan 1884—1901 musikdirigent

och repetitör vid Casinos teater; sist

anställd vid cirkus och Tivoli (harmoni-

ork.). För Casino dels komponerade, dels

arrangerade han teatermusik. Vid en

konsert 22. 12. 1888 på Casino uppfördes

flera af hans egna ork.-kompositioner

(en nordisk symfoni i C-dur, en finsk

rhapsodi i E-moll, en ouverture, en fac-

keldans, finska sånger för stråkorke-

ster). G. utgaf dessutom en violinro-

mans, en del danser och marscher, där-

ibland en kröningspolonäs till kejsar

Alexander III:s kröning 1882.

Gounod, Charles, Fran^ois, f. 17.

6. 1818 i Paris, t 18. 10. 1893 i Saint

Cloud; elev af Halévy, Paer och Lesueur

vid konserv, i Paris; 1837 andra pri-

set, 1839 stora priset för en lyrisk scene

"Fernand"; reste sedan till Rom, där

han mottogs välvilligt i W. Hensels och

fru Fanny Hensels (Mendelssohns sy-

ster) hem; hans intresse för Mendels-
sohn och Schumann var alltid stort;

äfven Berlioz' musik fängslade honom
någon tid; mest af alla kompositö-
rer beundrade han dock Palestrina, och
de gamla vokala mästarna förblefvo

alltid hans ideal; i Rom var det den
praktfulla katolska musiken, som mest
af allt fängslade honom; 1841 uppför-

des en mässa och året därpå ett re-

quiem af honom i staden; hemkommen
blef han organist i kyrkan för yttre

missionen; samtidigt studerade han med
ifver teologi och var nära att låta präst-

viga sig; 1849 uppfördes i Paris en
mässa af honom; Louis och Pauline Gar-

cia blefvo så gripna af denna musik, att

de sökte göra allt för att rädda honom
för tonkonsten och döfva de allt för

starka religiösa grubblerierna. Genom
dem fick han blicken riktad åt teater-

musiken, och Mozarts Don Juan blef

nu föremål för hans ingående studium;

ännu 1890 var han trogen sin kärlek

och utgaf ett föredrag, som han vid

denna tid hållit öfver Mozarts stora

verk. G:s kyrkomusikaliska intresse

fick sedan för en tid gifva vika för

operaintresset och 1851 uppfördes hans

första sceniska verk "Sappho" (St. op.

1851) dock utan större framgång. Un-
der 50- och 60-talet skrefvos hans främ-

sta sceniska verk. 1854 uppfördes ko-

miska operan "Le medecin malgré lui"

(Sthlm 1864, Kphn 1876). 1858 hade han

sitt främsta verk, "Faust", färdigt och

19. 3. 1859 ägde premiären å th. lyrique

rum (Sthlm 1862, Kphn 1864); 1860 följ-

de "Philemon et Baucis" (Sthlm 1879)

och 1866 "La colombe" ("Sylvia" Sthlm

1868; "Duen", Kphn 1873); hans andra

berömda opera "Roméo et Juliette" (de-

dicerad till Sveriges konung Karl XV)
uppfördes på Opera Comique 1867 (Sthlm

1868, Kphn 1888). 1870-talets operor af

Gounod visa en mindre dramatisk lägg-

ning men så mycket tydligare konsert-

artad karaktär. G:s operatid slutar

1881 med "Tribut de Zamora" och hade

således omfattat jämt 30 år. Sedan tog

det kyrkliga ånyo ut sin rätt. Egentli-

gen hade kyrkomusiken aldrig helt åsi-

dosatts; oratorier, mässor, kyrklika kö-

rer skref han hela tiden. Under 50- och

60-talen hade dessa dock ej hindrat

hans dramatiska stil; men under 70-talet
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Grabow

blef förhållandet ett annat; operan "Po-

lyeucte" 1878 var mera oratorium än

opera; hans kyrkliga storverk begynna

med den gripande sorgekantaten "Gal-

lia" 1871. Under 80-talet tog kyrkomu-

siken hela hans intresse; för musikfe-

sten i Birmingham 1883 komponerade

han "The redemption". Af alla hans

andliga mindre verk har "Meditation"

(Ave Maria, en melodi till Bachs första

preludium i "Das wohltemp. Clavier"),

vunnit största populariteten; af Gou-

nods andliga kompositioner i öfrigt

kunna nämnas: Stabat mäter, De pro-

fundis, O Salutaris, Angeli custodes.

Te deum, Jesus vid sjön Tiberias, Frälsa-

rens sju ord på korset m. fl.; af instru-

mentala verk kunna nämnas: symfonien

"La reine des apötres", Marche funébre.

Romersk marsch; smärre pianostycken;

dessutom flera solosånger. — G. var

1852—60 direktör för ett förbund af

manssängföreningar i Paris ("Or-

phéon") och lefde sedan uteslutande för

sina kompositioner. — G. behärskar på
ett sällsynt sätt vokalmusiken och har

älskat sig in i alla dess grenar. Un-
der sin ungdom sjöng han gärna med
i körer (som tenor) och ännu som äldre

föredrog han i enskilda kretsar ej säl-

lan delar af sina vokalverk. "G:s röst

hade en egendomlig förtrollning, ty den

var väl skolad och förklarad af inner-

lig, än mild än hänförd, känslighet."

(Hanslick). — G. försökte sig äfven som
litterär författare och skref jämte of-

vannämnda Don Juan-studie en inled-

ning till Berlioz' "Lettres intimes";

dessutom smärre tidningsuppsatser m. m.
— G:s hela personlighet var mystik, och

hans religiösa svärmeri gränsade ofta

till klosterartad afskildhet från värl-

den. G. bebodde ett praktfullt palats i

Paris, där fönstren i korridorerna voro

målade med helgonbilder, scener ur

passionshistorien, englar med utbredda

vingar smyckade väggarna. I hans ar-

betsrum stod en jätteorgel med ett Kri-

stushufvud i elfenben på fasaden; hans

skrifbord kunde i ett ögonblick förvand-

las till ett harmonium genom bordskif-

vans hastiga fråndragande. Hela hans
sista tid fylldes af kyrkomusik, och som
Mozart dog han under arbetet på sitt

requiem. G:s begrafning ägde rum på
statens bekostnad 27. 10. 1893 under he-

dersbetygelser från ett helt folk. —
LMA 1865; KNO 1. kl. 1867. — Litt.: Th.

Dubois, Ch. G., 1895; L. Pagnerre, Ch.

G. sa vie et ses oeuvres, 1890; M. A. Bo-

vet, Ch. G., 1890; Imbert, Ch. G., 1897;

J. G. Prod'homme et A. Dandelot, Ch. G.»

sa vie et ses oeuvres, 1911; M. Byron, A
day with Ch. G., London 1911; svensk

biogr. i Sv. Musikt. 16. 11. 93 och krono-

logisk förteckning öfver hans musik-
dramatiska verk i s. tidn. 2. 11. 1911.

— G:s själfbiografl utgafs 1875 och hans
mcnoarer (räckande till 1859) 1896.

vVilhelm Hansens förlag, Kphn, utgaf

en skandinavisk upplaga af G:s sånger

i 4 bd omfattande 76 större och mindre
nummer med fransk, dansk och svensk

test.

Gouvy, Ludvig T h e o d o r, f. 21. 7.

1822 i Goffentaine, Saarbriicken, t 2L 4.

1898 i Leipzig; erhöll sin musikaliska ut-

bildning i Paris, där han 1844 uppförde

en symfoni; företog 1843 en resa i Tysk-

land och Italien samt mottog härunder
i Berlin varaktiga intryck af Mendels-

sohn. Såsom förmögen godsägare kun-

de G. helt och hållet lefva för sin konst

utan att bekläda någon plats. Han
skref sex symfonier, kammarmusik och

körverk (Missa brevis, Stabat mäter»

Eequiem, Golgatha, Aslega, Elektra,

Iphigenia auf Tauris, Oepidus auf Co-

lonos, Friihlings Erwachen, Polyxeua).

G:s stil är utprägladt mendelssohnsk
med melodisk formgifning, mäktiga kör-

partier i konsertkantaterna, färgrik or-

kestrering m. m. — Litt.: O. Klauwell,

Th. G., 1902.

Graben-Hoffmann, Gustaf, f. 7. 3.

1820 i Bnin, Posen, t 2L 5. 1900 i Pots-

dam; utbildade sig fr. o. m. 1843 till

sångare i Berlin; 1857 elev af Haupt-
mann i Leipzig; sånglärare först i Pots-

dam, sedan i Dresden, Schwerin och Ber-

lin; var en mycket omtyckt sångkompo-
sitör, och skref den mycket bekanta
"500 000 Teufel"; dessutom duetter, körer

och flera sångpedagogiska verk.

Grabow, Ludvig, f . 1. 10. 1811 i Ber-

lin, t 18. 10. 1893 i Stockholm; fagottistr

anställd i svenska hofkapellet 1835— c.

1873; framstående på sitt instrument och

lät ofta höra sig som solist på flera

konserter i Sverige och i utlandet. —
M a t h i 1 d a G., den förres dotter, se

Taube.
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Gracieux (fr.), behagligt, tilltalande,

älskligt.

Gracile (it.), fint, smäktande, svagt,

tunnt.

Gradatio (lat.), stegring.

Gradevole (it.), behagligt, angenämt.
Graduale (af gradus, trappa), sångbo-

ken omfattande mässans melodier i ka-

tolska kyrkan; g. äfven sången (antifo-

nen) som följer på epistelläsningen. G.

förbindes ofta med en sekvens.

Gradualpsalm, den kyrkopsalm, som
under protestantisk tid kom att r,rsätta

gradualet (andra psalmen, hufvudpsal-

men). Redan i den första svenska hög-

mässoritualen af Olaus Petri 1531 ersat-

tes gradualantifonen af "en läsen eller

sjungen psalm"; 1548 års mässordning
föreslår "en svensk psalm omväxlande
med antifonen"; dessutom anbefallés i

samband med gradualet "kristliga se-

kvenser". Ännu intill slutet af 1500-ta-

let sjöngs ej sällan den gamla latinska

gradualantifonen, och först med 1600-

talet blef g.-psalmen mera allmän, sam-

tidigt som sekvensen försvann. — Litt.:

T. Norlind, Sv. musikhist. s. 37 ff.

Gradus ad Parnassum (lat., steg till

Parnassen); jesuiten Aler begagnade
denna titel 1702 till en ordbok för dem,

som ville skrifva latinsk vers; Fux upp-

tog namnet sedan 1725 som titel på en

lärobok i komposition och kontrapunkt.

1803 utgaf Clementi under samaia titel

en pianoskola.

Grammann, Karl, f. 3, 6. 1842 i Lii-

beck, t 30. 1, 1897 i Dresden; elev af

konserv, i Leipzig 1867; bodde 1871—84

i "Wien samt sedan 1885 i Dresden; skref

2 symfonier, sorgkantat, den dramatiska

scenen "Die Hexe", en violinkonsert,

flera kammarmusikverk samt operorna:

Melusine (1875), Das Andreasfest (1882),

Ingrid (1894), Irrlicht (1894), Thusnelda

(1881), Auf neutralem Boden (1901).

Grammofon, en form af fonograf (s. d.),

konstruerad 1887 af tysken E. Berliner;

använder en rund platta i st. f. cylinder;

för musikvetenskapligt ändamål (till

upptagande och återgifvande af folk-

musik) har g. nyligen med mycket godt

resultat blifvit använd i Österrike.

Granadas dotter, romantisk ope-

ra i 3 a.; text af Henr. Christiernsson,

musik af Ivar Hallström; premiär k. t.

Sthlm 26. 11. 1892.

Gran-cassa (it.), stora trumman.
Grand, gr ande (fr.), stor.

Grand barré (fr.), anslåendet af alla 6

strängarna på gitarren med vänstra han-
dens pekfinger.

Grand choeur (fr., great organ eng.,

Hauptmanual t.), första manualen i en
orgel.

Grand cornet, femkorig, blandad stäm-
ma i en orgel.

Grande caisse (fr.) stora trumman.
Grandezza, c o n (it.), storslaget.

Grandioso (it.), storslaget

Grandjean, Axel Carl William, f. 9.

3. 1847 i Köpenhamn; elev af Kphns kon-

serv.; debuterade på k. t. Kphn 7. 9. 1869

som Arv i "Jean de France"; lämnade
dock scenen redan samma säsong och
har sedan hufvudsakligen varit verksam
som lärare och kompositör; dirigent i

Studentersangforeningen 1883—84, vid

Dagmarteatern 1885—87 och i Handels-
och kontoristforeningen 1891—99; sång-

mästare vid k. t. sedan 1899. G. skref

flera verk för teatern, däribland operor-

na "De to Armringe" (1876), "Colomba"
(1882), "I Mollen" (1885), balettdivertis-

sementet "Bacchusfesten" (1878) och ba-

letten "I Carnevalstiden" (1878). Af an-

dra verk för scenen må nämnas: "Oluf",

"Broder Rus", "Helgensvaerdet"; dess-

utom en- och flerst. sånger, flera piano-

kompositioner och verket "Trsekfuglen"

för sopransolo, kör och orkester.

Granér, Cyrus Teodor, f. 6. 1. 1870 i

Oskarshamn; organist, kantor och skol-

lärare i Brännkyrka sedan 1896; org.-ex.

vid konserv. 1895; bildade 1901 Sträng-

näs' stifts organistförening; sekreterare

vid de allm. organistmötena; har med
ifver ägnat sig åt föreningsarbetet in-

om kyrkomusiken.

Graun, K a r 1 H e i n r i c h, f. 7. 5. 1701

i Wahrenbriick, t 8. 8. 1759 i Berlin; i

Dresden elev af J. Chr. Schmidt i kom-

position; anställdes 1725 i Braunschweig

som tenorsångare och blef kort därefter

äfven vice kapellmästare; i Dresden ha-

de han hufvudsakligen skrifvit kyrko-

musik; begynte i Braunschweig äfven

komponera operor i italiensk stil; kalla-

des 1735 till kronprinsen Fredrik (seder-

mera Fredrik II) af Preussen och skref

nu åter någon tid kyrkomusik (kanta-

ter); blef vid Fredriks tronbestigning

1740 kapellmästare och erhöll äfven i

21
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uppdrag att organisera en italiensk

teater i Berlin; för denna teater skref

han (tillsammans med Hasse) ett stort

antal operor, hvilka dock snart glömdes,

under det att hans kyrkliga verk, kom-

ponerade vid samma tid, förde hans ryk-

te ut öfver hela Europa; hans odödliga

verk är passionsoratoriet "Jesu död"

1755, ett verk, som för Berlin länge va-

rit, hvad "Skapelsen" varit för den sven-

ska hufvudstaden: den årliga långfre-

dagsmusiken. G:s "Te Deum" af 1756

vann äfven stor popularitet. I Sverige

blef oratoriet snart vida bekant och

gafs i Stockholm 1782, 89, 95, 97, 99 m. fl.

år. Äfven i de svenska landsortstäder-

na (t. ex. Göteborg, Norrköping, Uppsala,

Kalmar) gafs oratoriet. G:s teatermusik

blef i Sverige mindre känd. Endast i

den lilla komiska operan "Syrinx" före-

kommo små inlägg (diskantarierna) ur

G:s musik. G. skref äfven flera konser-

ter för soloinstrument. — Biogr. af A.

Mayer-Reinach i Smlb. d. IMG I, 448 ff.

Se äfven Mennicke, Hasse u. die Briider

Graun als Symphoniker, 1906, och Neue
Zeitschr. f. Musik 1904 nr 8.

Grave (it.), tungt, allvarligt; som tem-

po mellan Lento och Adagio.

Gravecymbalum (lat.), gammal benäm-
ning på flygeln.

Gravicembalo (it.), benämning på cla-

vecinen; se Piano.
Gråvita, c o n (it.), med värdighet, med

allvar.

Gray, Lilian, se Hanso n-G r a y.

Grazia, c o n (it.), med behag, älskligt.

Grazioso (it.), behagligt, förtjusande.

Great organ (eng.), första manualen i

en orgel.

Greco, G a e t a n o, f. c. 1680 i Neapel;

elev af A. Scarlatti; chef för Conserv.

dei Poveri, sedan Conserv. di Sant' Ono-

frio i födelsestaden; Pergolesis och da

Vincis lärare; några klavérstycken af

honom äro i senare tid tryckta.

Greef, Arthur de, f. 10. 10. 1862 i

Löwen; pianist; elev af Brassin i piano

och Gevaert i komposition; redan vid

15 års ålder pianolärare vid konserv, i

Briissel och 1885 professor; G. vann
Liszts synnerliga bevågenhet och lärde

mycket af hans spel; han har företagit

talrika konsertresor i Belgien, Tyskland,
Frankrike m. fl. länder; 1887 medverkade
han vid två skandinaviska konserter i

Paris och spelade året därpå Griegs kon-

sert i samma stad med stor förståelse

för Griegs nordiska egenart; samma år

(1888) företog han en konsertresa till

Norge tills. m. César Thomson; spelade

1907 å en af Konsertföreningens konser-

ter i Stockholm.

Gregoir, E d o u a r d Georges Jacques,

f. 7. 11. 1822 i Turnhout, Antwerpen, t 28.

6. 1899 i Wyneghem, Antw.; begynte som
pianist men öfvergick så småningom till

musikhistorisk författarverksamhet och

komposition; hans produktion som ton-

sättare är ej ringa (orkesterverk, operor,

oratorier, solosånger, manskvartetter

m. m.) men i allmänhet af mindre vär-

de; som musikhistorisk skriftställare är

han mera betydande; de mest kända böc-

kerna äro: "Histoire de Forgue" 1865,

"Essai historique sur la musique et les

musiciens dans les Pays-Bas" 1861, "Ga-

lerie biographique des artistes-musici-

ens beiges du XVIII et du XIX siécle"

1862 (ny uppl. 1885), "Les artistes-musi-

ciens néerlandais" 1864, "Panthéon mu-
sical populaire" 1876 f. (6 bd), "Recher-

ches historiques concernant les jour-

neaux de musique depuis les temps les

plus reculés jusqu'å nos jours" 1872.

Gregoriansk sång, den katolska ritual-

sången (antifoner, responsorier, offerto-

rier, communitior, halleluja, tractus

m. m.) införd i sångböckerna graduale

och antifonarium; denna liturgiska sång
ansågs förut ha skapats och ordnats af

påfven Gregorius I (590—604); i våra da-

gar har den uppfattningen gjort sig

gällande, att Gregorius I varit en af de
mera betydande främjarna af denna
sång. Fr. A. Gevaert söker i sin bok
"Les origines du chant liturgique de

réglise latine" 1890 göra troligt, att den
gr. s. haft till fulländare Gregorius II

(715—31) el. Gregorius III (731—41). Re-

dan före Greg. I hade den liturgiska

sången fått tämligen fasta former, och

hela den gr. s. hvilar till stor del på
ambrosiansk grund. Det gregorianska

antifonariet finns ej bevaradt i original,

men en kopia med neumer (liksom

troligen originalet) äger klostret i St.

Gallen (nu utgifvet i serien "Paléo-

graphie musicale" af benediktinerna i

Solesmes). Den gregorianska bok-
stafsskriften var fordom en be-

nämning på notbeteckningen med bok-
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stäfver; då det är alldeles grundfalskt

att antaga bokstafsskriften såsom hvi-

lande på gregoriansk grund, har benäm-
ningen nu försvunnit. — Litt. (förutom

ofvannämnda bok af Gevaert): P. Wag-
ner, Einfiihrung in die gregorianischen

Melodien I, 1901; W. Brambaeh, Grego-

rianisch 1895 (2. uppl. 1901); D. Germain
Morin, Les véritables origines du chant

grégorien 1890 (tysk uppl. 1892). Af fram-

stående forskare i g. s. må vidare näm-
nas Dom A. Mocquereau och Dom J.

Pothier.

Gregorowitsch, C h a r 1 e s, f . 25. 10. 1867

i Petersburg af polska föräldrar; violi-

nist; elev af Wieniawski, Joachim m. fl.

G. har på sina talrika konsertresor äfven

besökt Sverige (1899, 1901). — Biogr. i Sv.

Musikt. 1899: 3, 1901: 3.

Grekisk musik. Det grekiska tonsyste-

met synes närmast hvila på en samman-
slagning af två grundprinciper, den vo-

kala med fyrtonsystem (se te t rak ord),

den instrumentala med femtonsystem

(se p e n t a t o n i k). Systemet med en

half och två heltoner (e f g a; dubble-

rade e—a, h—e') ledde till erkännande af

kvart-kvintförhållandet såsom det grund-

läggande för musiken. Jämte detta dia-

toniska system, som omtalas i de gre-

kiska källorna som äldst, finnas två an-

dra, hvilka först efter 700-talet f. Kr.

nämnas: det kromatiska (e f fiss a, h c

ciss e') och det enharmoniska e e* f a,

h h* c e'). Båda dessa utesluta således

lilla tersen (g och d). För att förklara

den enharmoniska fjärdedelstonen mel-

lan e och f samt h och c har den mo-

derna vetenskapen tagit till hjälp den

s. k. protoenharmoniken, hvilken endast

räknar med de tre tonerna (e f a h c e')

och man har sålunda erhållit en (afledd"

pentatonik (se pentatonik) i likhet med
japanernas (s. d.). Protoenharmoniken

konsekvent tillämpad på det kromatiska

systemet skulle ledt till en klar och

tydlig pentatonik (e fiss a h ciss e').

men då detta skulle utgjort en tillbaka-

gång i melodisk frihet, tog man aldrig

detta steg fullt ut. En sådan pentato-

nik synes emellertid vara grundsystemet

i den indiska musikteorien och torde

därför helt säkert i praktiken förefun-

nits i Grekland. De kombinerade två

tetrakorden (e—e') fördubblades en kvart

nedanför och en kvart ofvanför; det gre-

kiska tonsystemet kom således att om-
fatta två oktaver motsvarande de två
röstregistren, den manliga (A—a) och
den kvinnliga (a—a'). Då den grekiska
noteringen sannolikt låg en ters lägre
än vår, skulle vi få följande 4 afdelnin-

gar (med oktavtransponering) allt efter

röstregistrens klangfullaste toner: bas
(f—b), baryton (c'—f), alt (f—b'), sopran
(c"—f"). Då en tetrakordprincip alltid

hvilar på vokala förutsättningar, är den-
na indelning den naturligaste och tyd-

ligaste. Transpositionsskalorna erhöllos

nu ur grundskalan (e—e) på följande

sätt med benämningen från de grekiska

stammarna: dorisk (e—e), frygisk (d—d),

lydisk (c—c), mixolydisk (h—h), eolisk

(a—a), jastisk el. jonisk (g—g), hypoly-

disk (f—f).

Liksom det grekiska tonsystemet hvi-

lade på vokala förutsättningar, följde

rytmen de textliga (språkliga). Versens
meter med stafvelsekvantiteten som bas,

lades till grund äfven för musikens
taktdelar: jamben { ) o. trokéen (—w)
gaf den tretidiga takten med V* (i */«-

takt), Va (^/2-takt) o. s. v. som indel-

ningsgrund (chroprotos) ; daktylen (—va;)

och anapesten (uu— ) gaf den fyrtidiga

el. tvåtidiga takten (V* el. '/4-takt).

I motsats till tonsystemet och ryt-

men som hvilade på vokala förutsätt-

ningar, utgick notskriften från instru-

mentala. Ursprungligen hade man valt

bokstäfver ur alfabetet till att beteck-

na hvar ton, men då skriften efter

hand förändrades, utan att notbokstäf-

verna följde med i utvecklingen, öfver-

gick en del bokstäfver att blott bli not-

tecken utan annan motsvarighet. För-

höjnings- eller sänkningstecknen fram-

ställdes genom att lägga bokstafven på

olika sätt (t. ex. E 1= c; 3 = ciss; H = c»

en fjärdedelston förhöjd). Äfven för

pauser ägde man tecken. Bokstafven

Lambda (A) blef beteckning för den en-

tidiga pausen; /\ — tvåtidiga; y^ —tre-

tidiga; y\ —fyrtidiga; /^ —femtidiga.

Den grekiska instrumentalmusiken in-

delades vanligen i kitharistik och aule-

tik. Till den förra hörde stränginstru-

menten, till den senare blåsinstrumen-

ten. Till de viktigaste stränginstrumen-

ten hörde den enklare lyran (plansch I,

4 instr. till höger; se äfven lyra) och

den konstmässiga kitharan (pl. I, 4 instr.
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i rnidten; se äfven k i t h a r a). Först un-

der dekadensperioden förekom harpa (pl.

I, 4 till vänster). Blåsinstrumenten till-

hörde hufvudsakligen kategorien enkel-

tungade (klarinett), men kunde äfven

tillhöra såväl spets- som tvärflöjten (pl.

I, 5). Trumpetinstrumenten äfvensom

slaginstrumentet blefvo först vanliga

med dekadenstiden.

Den grekiska musikens glanstid synes

ha varit tiden mellan 550—450, då de ly-

riska diktarna sjöngo sina sånger. De
berömda musikerna från denna tid voro

oftast äfven diktare. Så nämnas t. ex.

som musiker: Alkeos, Simonides, Bac-

chylides, Alkman, Archiloehos, Sappho,

Anakreon m. fl. Med 400-talet begynte

tidsanden bli mindre gynnsam för den

korta strofiska sången. Dramats tid be-

gynte i stället. Dramat hade utvecklat

sig ur kören och efter hand fått tre de-

lar: recitativ, monodi och kör. Dramats
musikaliska utveckling gick sedan i rikt-

ning åt solosången, speciellt den melo-

diska, med åsidosättande af kören. Re-

dan hos Euripides öfvervägde det mu-
sikaliska elementet. I motsats till dra-

mat undergick komedien en utveckling

från sångspel till reciteradt lustspel.

På 300-talet f. Kr. hade musiken nått

en så stor yppighet, att man allmänt yr-

kade på en förenkling, en återgång till

det gamla. Ej minst Plato och Aristo-

teles önskade stränghet och noggrann
uppsikt öfver tonkonsten. Kitaristiken

förlorade allt mera i betydelse till för-

mån för auletiken. Efter den grekiska

frihetstidens slut flyttades musikkultu-

ren öfver till Alexandria, där den allt-

mera uppblandades med orientaliska

element och fick en sinnligare form.

Härifrån flyttade den till Rom, där den

uteslutande fick betydelse som förströ-

else. Förfallsperioden begynte med för-

sta århundradet e. Kr. och de försök Ha-
drianus på 100-talet och Julianus Affäl-

lingen på 300-talet företogo, kunde en-

dast delvis bota skadan.

Den grekiska musikteoretiska litte-

raturen är till stor del förstörd. Det
till vår tid bevarade har utgifvits af M.
Meibom på 1600-talet och K. Jan på
1800-talet; smärre afhandlingar utgåfvo
äfven Fr. Bellermann och R. Westphal.
De mest framträdande författarna äro,

jämte Plato och Aristoteles, Aristoxenos

pä 300-talet samt Euclides, Philodemus
och Didymus; vidare Plutarchos (dansk

uppl. af G. Skjerne), Aristides Quintelia-

nus, Claudius Ptolemaeus, Julius Pollux,

Alypios, Nicomachos, Cleonides, Athe-

naeus och Jamblichus, Michael Psellus

och Manuel Bryennius; öfvergången till

medeltiden förmedlas af Boethius.

De till vår tid bevarade musikresterna

äro fem:

1. En halfstrof af Pindaros' första py-

thiska ode.

2. rre hymner af Mesomedes från 100-

talet e. K.

3. Fem små instrumentalsatser för ki-

thara.

4. En sällskapssång (skolion) anteck-

nad på Seikilos grafvård.

5. Två delfiska hymner och en körsång
ur Orestes af Euripides.

En god uppl. af alla dessa melodier

är K. Jans i bilagan till hans Scriptores.

Litt.: Meibom, Antiquae musicse aueto-

res septem, 1652; K. Jan, Musici scrip-

tores graeci, 1895; Fr. Bellermann, Anony-
mi scriptio de musica, 1841; R. Westphal,
Die Musik d. griech. Altertums, 1883; Ge-

vaert, Hist. et théorie de la musique de

Tantiquité, 1857, 81; Fortlage, Das mu-
sikal. System d. Griechen, 1847; H. Rie-

mann, Handb. d. Musikgeschichte I, 1.

En god öfversikt lämnar slutligen Godt-

fred Skjerne i sin uppl. af "Plutarks

dialog om musiken", Kbhn 1909. Här fin-

nas äfven instrumenten beskrifna i ord

och bild. En framställning af gr.-ro-

merska språkrecitativet finnes i T. Nor-

linds bok. Språket o. musiken. — En po-

pulär uppl. m. pianoack. af de till vår
tid bevarade grekiska melodierna utgaf

O. Fleischer: Die Reste d. altgriech. Ton-

kunst, 1899.

Grell, Eduard August, f. 6. 11.

1800 i Berlin, f därst. 10. 10. 1886; elev af

Ritschl och Zelter; 1832 vice dirigent vid

Singakademie; var 1851—76 förste diri-

gent vid densamma; 1839 hofdomkyrko-
organist, 1843—45 sånglärare för dom-
kyrkokören; 1851 efter Rungenhagens
död lärare vid akademiens kompositions-

skola; erhöll 1858 professors titel, 1864 or-

den "Pour le mérite" och 1883 teol. dr.

hon. c. vid univ. G. var en varm vän
af 1500-talets polyfona stil och sökte

i sina många kyrkliga vokalverk så nog-

grant som möjligt följa de höga före-
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bilderna; såsom dirigent och lärare hade
han stora förtjänster. G. bidrog i hög
grad till att kvarhålla den preussiska

hufvudstadens musiklif på en föråldrad

nivå. — Bellermann utgaf 1899 hans bio-

grafi.

Gren, Jonas, f. 1715 i Stjärnsund, f
i Stockholm mars 1765; orgelbyggare;

hade till kompanjon P. Stråhle; elev af

D. Stråhle; erhöll orgelbyggareprivile-

gium 1748; byggde flera goda verk dels

i hufvudstaden (Klara, Katarina, Slotts-

kyrkan, Reformkyrkan, Kungsholmsk.,
Ladugårdslandsk. m. fl.) dels i landsor-

ten (Karlstad, Delsbo, Järfsö, Danvik
m. fl.). — Litt.: Hiilphers, Hist. afh.,

1773 s. 189 f.

Grenser, Johan Fredrik, f. i Dres-

den, t 17. 3. 1795 i Stockholm; oboist i

svenska hofkapellet 1773—83; sedan till

sin död flöjtist därst. G. skref smärre
musikinlägg i flera af Stockholmsteat-

rarnas pjäser; bl. a. ouverturen till

"Helmfelt", (1788) baletten till "Gustaf
Adolf och Ebba Brahe" (1788), musiken
till "Slädpartiet (1790), ouverturen till

"Maskeraden" och "Tillfället gör tjufven".

Gresse, Leon, f. 1845, f 1900; opera-

sångare (basbaryton); sjöng först i Briis-

sel sedan vid St. operan i Paris; var en

god Wagnersångare (Valkyrian, Mäster-

sångarne, Ringen); sjöng äfven Mefisto-

feles (titelroll). Kardinal Brogni m. fl.

— Hans son André Étienne, f. 1865,

har äfven varit anställd som basbaryton

vid St. operan (äfven Op. Comique).

Grétry, André Ernest Modeste, f . 8. 2.

1741 i Liége, t 24. 9. 1813 i Montmorency;
studerade i Rom 1759—64 under Casali

och debuterade 1765 därst. med en opera

"Le vendemmiatrice"; 1767 begaf han
sig till Voltaire för att af honom er-

hålla en libretto; detta lyckades visser-

ligen ej; dock fick han tillfälle att i Ge-

neve få uppförd en opera "Isabelle et

Gertrude", hvilken vann bifall; på Vol-

taires råd begaf han sig till Paris, där

han i början rönte motgång men snart

vann allas gunst. Den svenske ambas-
sadören, grefve Creutz, förde honom till-

sammans med Marmontel, hvilken gaf

honom libretton till "Le huron". 1768

gafs stycket med G:s musik på Comédie
italienne och vann stor framgång. Un-
der 70- och 80-talet uppfördes sedan en

stor mängd operor, de flesta i opera co-

mique-stilen; dessa verk gjorde honom
till en af Paris' mest firade kompositö-
rer, och hans rykte hade snart nått
de flesta europeiska hufvudstäderna. I

Stockholm uppfördes hans verk företrä-

desvis under 1780- och 90-talet. De i Sve-
rige gifna äro: Lucile 1776 (Paris 1769),

Zemir och Azor 1778 (Paris 1771), De
bägge girige (Les deux avares 1778, P.

1770), Den talande taflan 1782 (Le tableau
parlant, P. 1769), Andromaque 1785 (P.

1780), Silvain 1791 (P. 1770), Den svart-

sjuke älskaren 1790 (L'amant jaloux, P.

1778), Konung Richard Lejonhjärta 1791,

(R. Coeur de Lion, P. 1784), Den falska

svartkonstnären 1792 (La fausse raagie,

P. 1775) Det farliga förtroendet 1794 (Le

rival confident, P. 1788), Caravanen 1796

(La caravane du Caire, P. 1784), Grefve
d'Albert 1799 (Le conte d'Albert, P. 1786),

Anakreon på Samos 1803 (A. chez Po-

lycrate, P. 1797), Lisbeth 1803 (P. 1797),

De båda grenadiererna 1877 (Les mépri-

ses par ressemblance, P. 1786). Med un-

dantag af den sistnämnda gafs inga af

G:s verk i Sverige efter 18n. På k. t.

Kphn kommo 14 af G:s verk till uppfö-

rande, hufvudsakligen vid samma tid som
i Sverige. — G. beklädde ej någon be-

fattning utan lefde för och af sin konst.

Napoleon beviljade honom en stor pen-

sion. Han uppköpte sedan Rousseaus

"Eremitage" och tillbragte där sina si-

sta dagar. LMA 1798. — G. var en varm
anhängare af Glucks opera och sökte

reformera den komiska operan i samma
anda som Gluck den allvarliga operan.

G. gick t. o. m. ännu längre än Gluck,

i det att han äfven ville afskaffa den

egentliga sången till förmån för recitati-

vet. G. skref äfven kyrkliga verk och

kammarmusik. — Litt.: Själfbiograflen

"Mémoires ou Essais sur la musique" 3 bd

1789; Livry, Recueil de lettres écrites ä

G., 1809; A. I. Grétry (en släkting), G.

en famille, 1815; dessutom biografier af

L. D. Saegher, 1869; Ed. Gregoir, 1883;

M. Brenet, 1884; Ch. Gheude, 1906; H.

de Curzon, 1907. — En samlad uppl. af

hans verk utgifves i Belgien på Breit-

kopf & Härtels förlag (ett 40-tal operor

utkomna).

Greve, Konrad, f. 1820 i Gliickstadt,

Holstein, t 1851 i Stockholm; 1842 an-

ställd som dirigent vid stadskapellet i

Åbo; då Musikaliska Sällskapet året där-
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på återupptogs, blef G. dess dirigent.

W. Lagus skrifver i sistnämnda säll-

skaps historia: "Mer än andra förtjuste

G. genom sitt själfulla solospel. En full-

ändad mästare var han visserligen icke,

men han gick mot allt högre mål och

ägde en poetisk förmåga att låta vio-

linen 'sjunga'. Man har lofordat hans
föredrag af F. David, af Beriot och Kal-

liwoda, men intet kunde dock förliknas

vid innerligheten i hans tolkning af

Prumes pastorale 'La melancolie', hans
glansnummer vid denna tid." Då hans
komposition "Blommans lott", romans
för sopran med obligat violin, i maj
1845 f. ggn afsjöngs, skall "en storm af

bifall ha brutit lös i salen". G. skref

äfven i Åbo en del sångpjäser, hvilka

där och i Stockholm uppfördes: "Som-
marnatten" (Åbo 1848, Sthlm 1861), "En
nylandsdragon" (Åbo 1848, Sthlm s. å.);

skref dessutom ett sagospel "Den berg-

tagna" (Åbo 1850, Sthlm 1856); G. var
elev af F. David och hade tillägnat sig

Leipzigerskolans skrifsätt. — Litt. : Finsk
biogr. handbok; W. Lagus, Mus. sällska-

pet i Åbo 1790—1890, Åbo 1890 s. 51—53.

Grevillius, Ragnar, f. 15. 11. 1850 i

Göteborg; sångare; student i Uppsala
1873; anställd vid k. t. Sthlm 1884—86;

sånglärare i London 1887—91; sedan
sånglärare i Stockholm och på 1900-talet

i Göteborg; har i sistnämnda stad ofta

uppträdt som sångare vid konserter.

Grieg, Edvard Hagerup, f. 15. 6. 1843

i Bergen, f därst. 4. 9. 1907; fadern (köp-

man o. eng. konsul i Bergen) härstam-
made från Skottland, hvarifrån en af

hans förfäder (Greig) flyttat vid 1700-

talets midt; modern (Gesine Hagerup),
af hvilken G. troligen fått en stor del

af sin konstnärliga begåfning, härstam-
made från Halland; modern var själf

utöfvande konstnär på piano; hon gaf
sin son en vårdad musikalisk uppfost-

ran och lät honom särskildt studera sina

egna älsklingskompositörer Mozart och
Weber. G:s fader var en musikintres-

serad man, som gärna såg konstnärer i

sitt hem. Edvards äldre broder John
fick utbilda sig på violoncell (1859 elev

af Fr. Griitzmacher i Leipzig) men läm-
nade dock efter 4-årigt studium ton-

konsten för att i stället inträda i fa-

derns handelsfirma. Edvard visade ti-

digt musikanlag och önskade ägna sig

åt tonkonsten, men föräldrarna tvekade
länge. Alla betänkligheter flngo dock
falla för Ole Bulls bestämda uppmaning
att låta sonen få bli musiker. Hösten
1858 reste G. till Leipzig för att vid kon-
servatoriet utbilda sig vidare. Hans lä-

rare blefvo M. Hauptmann, Wenzel och
Reinecke. Wenzel, som särskildt älska-

de Schumann och Chopin, blef hans huf-
vudlärare. Våren 1862 slutade han sin

utbildning vid konserv, för att hos Gade
i Köpenhamn vidare fullkomna sig i

komi^Tisition. G:s förhållande till Gade
blef visserligen det bästa, men några
allvarliga lektioner kom han dock aldrig

att taga för den danske mästaren. I

stället erhöll han impulser i nationell

riktning af Rikard Nordraak, hvars tro

på den norska tonkonstens pånyttfödelse

ur folkvisan och folkdansen, mäktigt
grep den yngre konstbrodern. I Köpen-
hamn stiftade G. tills, med Nordraak,
Horneman och Matthison-Hansen (se-

dan äfven Aug. Söderman) en förening
"Euterpe" med uppgift att få uppfördt
nordiska verk. Vid denna tid lärde G.

äfven känna sin kusin och blifvande

hustru, N i n a H a g e r u p (f . 24. 11. 1845

i Haukeland vid Bergen), som sedan sitt

åttonde år bott i Köpenhamn hos för-

äldrarna. Hon hade utbildat sig i sång
för Karl Helsted och sjöng gärna de

sånger kusinen skrifvit för henne. 11. 6.

1867 gifte de sig. G:s romanser op. 10

(till dikter af Chr. Winther) torde höra
till de först komponerade verken. De
ha ännu ej den utpräglade norska egen-

arten. Mera intressanta äro däremot
pianostyckena op. 1, hvilka tydligt äro

påverkade af Schumann och Chopin. Op.

2, Fyra sånger för alt, äro mera i Schu-

bertanda och höja sig högt öfver de för-

sta sångerna op. 10. Stilens norska egen-

art blir ännu mera tydlig i pianostycke-

na op. 3 ("Poetiska tonbilder") samt
sångsamlingarna op. 4 ("Sex sånger")

och op. 5 ("Hjärtats melodier", sånger

till ord af H. C. Andersen). De Nord-

raak tillägnade Humoreskerna op. 6 för

pf. utmärka sig för en fin och frigjord

nordisk anda. De följande verken piano-

sonaten i E-moll op. 7 och första violin-

sonaten i F-dur op. 8 samt op. 9 Roman-
ser och ballader tillhöra G:s ännu all-

mänt beundrade verk. 1864 begaf sig

Nordraak till Berlin och 1865 till
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Kom, där han tillbragte vintern. Redan
1866 dog Nordraak, och den om norska
tonkonstens framtid så bekymrade vän-

nen skref i Rom sin sorgmarsch till hans
minne. Konsertouverturen "I höst" blef

G:s första orkesterverk (på 80-talet blef

orkestreringen förbättrad). Hela första

delen hvilar motiviskt på sången "Efter-

årsstorm" ur op. 18 ("Åtta sånger"). 1866

på hösten reste G. till Kristiania, där
han stannade i 8 år med afbrott för

besök i Bergen, Danmark och 1869—70 i

Rom (på statsstipendium). G. arbetade

med ifver och energi på förbättrandet

af den norska hufvudstadens musik.

Han ledde filharmoniska sällskapets kon-

serter, gaf egna abonnementskonser-
ter och komponerade. Kjerulfs död 1868

blef ett hårdt slag för honom. Han
kände sig ensam, och endast den varma
tillgifvenhet Björnson visade honom
kunde i någon mån ge tröst. Björnson
var emellertid ej musiker, och någon
musikalisk vän och förtrogen stod ej att

få. Han blef därför 1869 mycket glad

öfver ett bref från Liszt i Rom, däri

denne utryckte sin beundran öfver

hans violinsonat op. 8. Hösten 1869

reste han själf med sin hustru ned till

Rom för att sammanträffa med Liszt.

G. fick här stifta bekantskap med en
mängd musikaliska storheter. Jämte
Liszt själf med Sgambati, Winding m. fl.

Liszt genomgick med G. violinsonaten

och spelade äfven från ms. den stora

pianokonserten i A-moll op. 16. Nina
G. sjöng en del af sångerna, och man
beundrade såväl tonverken som hennes
härliga föredragningskonst. Af nya
verk tillkommo i Rom bl. a. sångerna op.

39. 1870 återvände G. till Kristiania,

där han strax efter hemkomsten skref

"Föran Sydens kloster", som tillägnades

Liszt. 1870 stiftade han "Musikförenin-

gen", hvilken leddes dels af honom
själf dels af Johan Svendsen, ända tills

G. 1874 lämnade Kristiania. Fr. o. m.

sistnämnda år erhöll han ett årligt kom-
ponistgage på 1,600 kr. Han uppehöll

sig de följande åren dels på resor, dels

i Bergen, i hvars omedelbara närhet han
lät inreda en liten "arbetsstuga". —
Under Kristianiatiden hade G. skrifvit

flera goda verk. Till dessa höra bl. a.

musiken till Björnsons "Olof Trygvason"
(endast första delen), de diktaren till-

ägnade sångerna op. 21, Peer Gyntmu-
siken ("Solveigs Sang" 1875), två sån-

ger ur "Sigurd Jorsalfar", "Landkjen-
ding" för manskör o. ork. op. 31, norska
folkvisor och danser op. 17, humoresker-
na op. 19, andra violinsonaten i G-dur
op. 13. I Bergen komponerade han en
del af Peer Gyntmusiken och framför
allt den ypperliga pianoballaden op. 24,

med dess dystra men innerliga stämning.
Af sångerna tillkommo nu bl. a. den
underbara "En Svane" (1876), "Borte",

"Vandlilien", "Spillemanden", "Stam-
bogsrim", "Häbet". Våren 1877 slog sig

G. ned på Lofthus i Hardangcr. Här
skref han ett af sina främsta verk:

stråkkvartetten i E-moU op. 27. Af an-

dra betydande kompositioner från den-

na tid kunna nämnas "Album for

mandssang" op. 30, "Den bjergtagne" för

baryton o. ork. op. 32, 12 sånger op. 33

och de två (ur föreg. samling) för stråk-

ork, bearbetade populära "elegiska me-
lodierna" (Hjertesår" och "Våren"), nor-

ska danserna op. 35 och violoncellsona-

ten op. 36. Hardangeråren 1877—79 stå i

G:s produktion som märkliga år. Still-

heten gaf honom tid att i lugn utar-

beta sina verk utan några hämmande
yttre band, den storslagna naturen inspi-

rerade och gaf honom krafter att ned-

lägga hela sin själ i sina verk. Men
ron blef honom dock till sist för tryc-

kande. Han längtade ut i stora värl-

den, och så blef året 1879 ett märkesår

i G:s yttre lif. Han gaf då mycket upp-

märksammade konserter i Kristiania,

som öfvertygade honom om, att han

ägde sina landsmäns odelade beundran.

Från den norska hufvudstaden gick fär-

den till Köpenhamn, där han äfvenledes

konserterade, och till Leipzig. Vistelsen

i denna sistnämnda stad skulle bli af

genomgripande betydelse. Han spelade

å en Gewandhauskonsert sin A-molls-

konsert och vann fullständigt publikens

förtroende både som pianospelare och som

kompositör. I yttre hänseende betydde

dock mera, att han fr. o. m. nu i mu-

sikförläggare Peters fann ett godt stöd.

Peters öfvertog alla hans verk, och

först nu blef G. känd öfver hela den

bildade världen. 1880—82 öfvertog G.

ledareskapet af sällskapet "Harmoni-

en" i Bergen. Med detta uppförde han

bl. a. Schuberts C-durssymfoni och



328 Gripbräde—Groppo

flera Händelverk. Af egna kompositio-

ner fortsatte G. här den redan i Kristi-

ania påbegynte serien "Lyriske styk-

ker" (op. 12 första hft) och utgaf äf-

venledes som op. 38 andra hft; äfven

tillkom melodramat "Bergliot" (Björn-

son), "Fra Fjeld og Fjord" (sånger) op.

44. Efter 1882 steg G:s anseende i stora

världen snabbt nog. I England före-

skrifver sig hans rykte fr. o. m. 1888, då

filh. koncerterna i London under hans

egen ledning uppförde "Elegiska melo-

dier" op. 34. Fru Nina G:s ypperliga

föredrag af hans sånger bidrog ej minst

till det bifall han vann i England.

Samma år kom han äfven till Birming-

ham och Köpenhamn. 1889 dirigerade

han i Paris (Colonne-kons.); sedan åter

i London, Paris, Leipzig, Miinchen etc.

Allt sedan 1885 bodde han å sin villa

"Troldhaug" nära Bergen, då han ej

var på konsertresor. 1894 erhöll han
den musikaliska doktorsvärdigheten vid

Cambridges univ. I Wien konserterade

han 1896—97 och i Warschau och Prag
1902—1903. Under hela denna tid hade
han ej tröttnat att utsända det ena
tonverket efter det andra. Samlingen
"Lyriske stykker" fortsattes frän tredje

ända till tionde häftet, sångerna op.

48, 49, 58—61, 67 m. fl., andra Peer-Gynt-

suiten op. 55, "Sigurd Jorsalfar" op. 56

för ork., "Melodier" för stråkorkester

op. 53, 63, "Fra Holbergs Tid" för piano

o. stråkar op. 40, Symfoniska danser för

p. 4 h. op. 64, romanser o. variationer f.

p. op. 51, sångtransciptioner op. 41, 52,

norska melodier op. 66 m. fl.

G. är i ordets bästa bemärkelse na-

tionell, dock höjer och förallmänligar

han allt, så att det blir något för

alla nationer fattbart. Han är störst

i det lilla koncentrerade stämningsstyc-

ket, men violinsonaterna, stråkkvartet-

ten och violoncellsonaten visa en, om
än fri, så dock storslagen behandlings-

förmåga äfven af de större slutna kom-
positionsformerna. Kytmen intresserar

ofta mera än melodien, och längre kan-

tabla satser äro mera sällsynta. I de

instrumentala verken äro därför i all-

mänhet adagiosatserna de minst lyc-

kade. Däremot är ett stormande allegro

med mäktiga stegringar hans rätta fält.

Man har hos hans sånger ofta fram-
häft deras instrumentala form och del-

vis är denna kritik berättigad, men man
måste härvid äfven tänka på den af-

gjordt instrumentala prägel nästan alla

äkta norska folkmelodier äga och G:s

hela läggning åt instrumentalmusik.

Dock kan ej nekas, att G. måhända just

i sina romanser och sånger gifvit det

bästa och djupaste af hela sitt väsen.

"Att skrifva om G:s sånger är att skrif-

va om det kanske mest genialiska i sitt

slag, som finnes i hela samtiden, och det

skulle egentligen fordra en hel afhand-

ling' ', säger den svenska musikkritikern

Adolf Lindgren och tillägger: "För sin

personliga del vill nedskrifvaren af

dessa rader tillägga, att vissa af G:8

visor förefalla mig som formliga under-

verk." — Litt.: Gerh. Schjelderup, E. G.

og hans vaerker, Kbhn 1903 (tysk be-

arb. 1908 Schjelderup-W. Niemann); E.

Closson, E. G. et la musique scandi-

nave", 1893; La Mara, E. G., Peters,

Lpzg; Adolf Lindgren, E. G., Mus. stu-

dier, Sthlm 1896; G. T. Finck, E. G. i

serien "Living Masters of music" 1908

(tysk af Löser 1908); A. Grönvold, Nor-

ske musikere. Kristiania 1883; Elgin

Courant 27. 5. 1890; Musical Times febr.

1894 och febr. 1898; R. M. Breithaupt,

E. G., Die Musik III, 22; W. Niemann,
E. G., (nekrolog), Die Musik 1908; s. förf.,

Die Musik Skandinaviens s. 74 ff.; Cath.

Elling, E. G. i "Nordmaend i det 19:de

Aarh".

Gripbräde, ä stränginstrument, det vid

halsen fastlimmade bräde, mot hvilket

strängarna nedtryckas vid fingergreppen;

vid gitarren, lutan m. fl. äldre instrument

äro greppen å g. markerad med band.

1. Grisi, Guiditta (grefvinna Bar-

ni), f. 28. 7. 1805 i Milano, t 1. 5. 1840 vid

Cremona; dramatisk sångerska (mezzo-

sopran); uppträdde intill 1834 i Italien

och i Paris. — 2. G i u 1 i a G., f. 28. 7.

1811 i Milano, t 29. 11. 1869 i Berlin; den

förras syster; elev af Giacomelli, Pasta

och Marliani; uppträdde efter 1832 med
glänsande framgång som sångerska i

Paris och London; konserterade 1854 i

Amerika; ingick 1836 äktenskap med
grefve Melcy; var sedan gift med tenor-

sångaren Mario. — Bellini skref "Mon-
tecchi e Capuletti" (Romeo och Julia) för

de båda systrarna. För den sistnämnda
komponerade han dessutom "I puritani".

Groppo (it.), se Gruppett o.
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Grosser, Anna, f . 29. 4. 1855 i Melnik,
Böhmen; pianist; elev af konserv, i Leip-

zig och Fr. Liszt; ingick 1882 äktenskap
med skriftställaren Julius G. och var på
80-talet en af Berlins främsta pianokraf-
ter; har företagit flera konsertresor (1886

Sthlm tills, med P. Lucca).

Grosso (it.), stor, stark.

Grossolano (it.), plump, grof.

Grove, George, f. 13. 8. 1820 i Clap-

ham, London, f 28. 5. 1900 i London; mu-
sikhistoriker; begynte som ingenjör och
byggde fyrtorn, broar och järnvägar;
öfvergick sedan så småningom till mu-
siken; var en nitisk främjare af vecko-
konserterna i Kristallpalatset; 1882—94

direktör för Royal college of music;
hans främsta verk är "Dictionary of mu-
sic and musieians" utgifvet 1879—89 i 5

bd (ny uppl. 1904—09). G. skref för detta

musiklexikon en mängd originalartiklar

och hade i öfrigt till medarbetare sin

tids främste musikforskare (se L e x i-

kon). — Litt.: Ch. L. Groves, The life

and letters of Sir G. G., London 1903.

Grubb, Per Wilhe Im, f. i Strängnäs
1793, t i Stockholm 1. 8. 1868; efter af-

lagd juridisk ex. började han sin bana
i rättegångsverken men öfvergaf snart

denna väg och företog på egen bekost-

nad konstresor i utlandet; Ole Bull er-

bjöd honom 1838 att åtfölja sig som kon-

sertarrangör; efter någon tid måste han
dock återvända, emedan hans hälsa ej

stod ut med alla ansträngningarna; blef

slutligen intendent vid kgl. museum; G.

var god kvartettspelare (altviolin); "han
tillhörde ock den krets af utmärktare
dilettanter, hvilka utgjorde kärntruppen
i det gamla Harmoniska sällskapet, uti

hvars ledning han tog en ganska verk-

sam del". LMA 1837. — Litt.: Mus. ak:s

handl. 1869 s. 36 f.

Grundbas (eng. ground), se Funda-
mentalbas.
Grundstämmor i en orgel= hufvud-

stämmorna, äfven principalstämmorna.

Grundton, djupaste tonen i en tonart

eller ett grundackord.

Gruppetto (it.), dubbelslag; se plan-

schen Förkortningar.
1. Gränder, M a u r i t z Gabriel, f. 17.

8. 1855 i Stockholm, t därst. 1897; med-
direktör för Vasateatern 1887—89; pre-

miäraktör vid Dram. t. 1892; bland hans
roller märkas: Vapensmeden, Pappa

Martin, Kung Orre i "Riddar Blåskägg",
Polykarpus i "Kronofogdarne".
2. Selma Fredrika G., f. Jonsson 8.

8. 1858 nära Sköfde, t i Stockholm 6. 2.

1895; sångerska; elev af konserv, i Sthlm;
debuterade 28. 9. 1882 i Göteborg som
Rosa Friquet i "Villars dragoner"; sjöng
på k. t. f. ggn 1884 som Nemea i "Ko-
nung för en dag"; s. å. engagerad vid
Nya teatern; 1887 gift med Mauritz G.
och uppträdde sedan å Vasateatern;
sjöng efter 1889 endast å konserter; bl.

hennes roller märkas: Laura i "Tiggar-
studenten", Fiorella i "Frihetsbröderna",
Rosalinda i "Läderlappen" o. Boccaccio.

1. Griinfeld, Alfred, f. 4. 7. 1852 i

Prag; pianist; elev af konserv, i Prag
och Kullak i Berlin; företog på 80- och
90-talen flera konsertresor (Sthlm 1889);

för närvarande bosatt i Wien; kompone-
rade en operett "Der Lebemann" (Wien
1903) och en kom. opera "Die Schönen
von Fogaras" (Dresden 1907).

2. Heinrich G., f. 21. 4. 1855 i Prag;
den föreg:s broder; violoncellist; elev af

konserv, i Prag; sedan 1876 bosatt i Ber-
lin; 1876—84 lärare vid Kullaks akade-
mi; sedan 1886 medlem af k. orkestern;

konserterade i Stockholm 1889 (tills. m.
brodern) och 1906.

Griitzmacher, Friedrich Wilhelm
Ludwig, f. 1. 3. 1832 i Dessau, t 23. 2. 1903 i

Dresden; violoncellist; elev af K. Dreeh-

sler och Fr. Schneider; 1848 i Leipzig, där

han 1849 blef anställd i Gewandhaus-
orkestern och lärare vid konserv.; 1860

flyttade han till Dresden, och beklädde

här en post i hofkapellet som "kgl. kam-
marvirtuos". G. var en af sin tids allra

främste violoncellister och äfven en

framstående lärare. Bland hans elever

märkas: H. Becker, O. Briickner, E. He-

gar, W. Fitzenhagen samt brodern Leo-
pold G. (1835—1900), hvilken var an-

ställd vid flera hofkapell (Schwerin, Mei-

ningen, Weimar). Båda bröderna kom-

ponerade äfven för sitt instrument.

Gräsbeck, Erna, f. 24. 1. 1884 i Diina-

burg; operasångerska; elev af Helsing-

fors' musikinstitut; utbildad vidare i

Rom af fru Falchi och i Berlin hos Etel-

ka Gerster-Gardini; sjöng först i Rom
(Mimi i "Bohéme); i Berlin anställd vid

Lortzingoperan och Komische Oper; är

sedan 1911 medlem af finsk-nationella

operan i Helsingfors; har äfven konser-
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terat flerstädes i Finland; bland hennes

roller märkas: Pamina i "Trollflöjten",

Agatha i "Friskytten", Marie i "Trom-
peter v. S.", Undine (titelroll i Lortzings

opera), Nuri i D'Alberts "Låglandet",

Christine i "Liebelei" (af Neumann),
Waldvogel i "Siegfried", Antonia i "Hoff-

manns Erzählungen", Margaretha i "Fa-

ust", Ainikki i "Aino" (af Melartin) m. fl.

1. Gröndahl, Olaus Andreas, f. 4.

11. 1847 i Kristiania; sånglärare och di-

rigent; student 1866; fil. kand. 1867; 1870

—73 elev af konserv, i Leipzig och 1873

af Lindhult i Köln; sånglärare vid

krigsskolan sedan 1890 och vid univer-

sitetet sedan 1899; dirigent för egen kör.

Frimurare- och officerssångföreningen

samt studenternas sångförening. Har
1912 frånträdt de flesta af dessa befatt-

ningar. G. var en ovanligt dugande
sånginstruktör; har komponerat "Föran
Sydens kloster" för soli, kör o. ork. samt
skrifvit flera manskvartetter. G. var
gift med den berömda pianisten och

komponisten Agathe Räcker (s. d.).

2. Frithjof Backer-G., den föreg:s

son, f. 15. 10. 1885 i Kristiania; pianist

och kompositör; elev af modern och

prof. Barth samt E. v. Dohnånyi i piano,

prof. Kahn och Scharwenka i komposi-
tion; har utgifvit 10 häften pianokompo-
sitioner.

Grönvold, Hans A i m a r Mow, f . 26. 6.

1846 i Saude, Norge; studerade juridik i

Kristiania och anställdes 1873 i justitie-

departementet; byråchef 1884; kabinetts-

sekreterare 1905; expeditionschef i de-

part. för de off. arb.; jämte sin officiella

verksamhet har han äfven ägnat musi-
ken flera värdefulla studier; var 1867—86

musikkritiker i flera norska hufvud-
stadstidningar (Aftenbladet, Aftenpo-
sten m. fl.); utgaf 1878 "Frederik Cho-
pin" och 1883 "Norske musikere". Det
sistnämnda arbetet innehåller biografier

af H. Kjerulf, J. Svendsen, Ole Bull och
Edv. Grieg. Alla dessa ge en klar in-

blick i norskt musiklif. Främst torde

Kjerulfbiograflen kunna ställas.

G-sträng; på stråkinstrument den
sträng, som är stämd i g: fjärde strän-

gen uppifrån på violinen, tredje på alt-

violinen och violoncellen, första på kon-
trabasen.

Guarache, neapolitansk dans, omväx-
lande ^U- och *A-takt.

Guarneri, en af de berömda violinfa-

brikantfamiljerna i Cremona. Familjens

bästa tid är 1690—1745. Man nämner
företrädesvis fem medlemmar: 1. A n-

drea G. (1626—98), elev af Amati; hans
violiner äro mindre goda. — 2. Pietro
Giovanni G. (1655—c. 1725), den förres

son; hans instrument anses vara tämli-

gen goda; arbetade senare tiden i Man-
tua. — 3. Giuseppe G. (1666—1739),

Andreas yngste son; hans instrument

komma nära violinerna af Stradivari

ocL G. del Gesu och stå högt i anseende.
— 4. P i e t r o G. (1695—c. 1710), den för-

res son; hans violiner likna faderns. —
5. Giuseppe Antonio, brorson till

Andrea G., erhöll benämningen G. d e 1

Gesu efter instrumentens beteckning:

"IHS", f. 16. 10. 1687, t på 1740-talet; den
inom släkten med det högsta anseendet;

mellan 1725 och 1742 skapade han sina

bästa arbeten; de sedan förfärdigade voro

ej så goda; enligt sägnen skulle G. ha
fört ett oregelbundet lif och blifvit satt i

fängelse; de dåliga instrumenten skulle

ha tillkommit i fängelset. G :s instrument

stodo rätt nära Stradivaris i tonen. —
Litt.: Piccolelli, I liutai antichi e moder-
ni, 1885; L. von Liitgendorff, Die Geigen-

bauer, 1904; H. Petherik, Giuseppe G., 1906.

Gubben i bergsbygden eller

Det enstaka huset, La maison
isolée, ou Le viellard des Vosges, af

Marsollier; komedi m. sång i 2 akter;

musik af N. Dalayrac; öfvers. af C.

Moor; premiär i Paris 11. 5. 1797; Sthlm
f. ggn pä k. t. 6. 5. 1802; i Göteborg f.

ggn 28. 10. 1860.

Gud! dig min sak, psalm 468;

Haeffner 468; komponerad af honom
själf; flera koralböcker ha för denna
psalm en melodi af E. G. v. Rosén (KSV
45). Se Pr. Nordermann, Studier i sv.

hymnologi II, 179.

Gud! du af inga skiften, psalm
6; Haeffner 6; motsvarar i koralpsb. af

1697 nr 96; går tillbaka till tysk källa

(Zahn 4434: Wär' Gott nicht mit uns
diese Zeit) af 1524; kan påvisas i Sverige

på 1630-talet (Kalmar) och i Danmark
1569 (Thomissön).

Gud! du är kärleksrik, psalm
234; Haeffner hänvisar till mel. 10.

Gudehus, Heinrich, f. 30. 3. 1845 i

Altenhagen, Celle, t 9. 10. 1909 i Dresden;

tenorsångare; elev af Luise Ress i Ber-
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lin; 1880—90 anställd vid Dresdenoperan;
1887 medverkade han i Parsifaluppfö-

randet i Bayreuth och deltog sedan i

festspelen; 1890—96 anställd vid Berlin-

operan och sjöng 1890—91 i New York;
ägnade sig sista tiden åt sångundervis-
ning.

Gud! f u 1 1 k o m 1 i g h e t e n s källa,

psalm 219; Hasffner hänvisar till mel. 200.

Gud gifve varom konung, psalm
303 vers 2; Haeffner 303; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 311; mel. förekommer
redan 1566 i tysk källa (Zahn 1945: Ver-

leih uns Frieden gnädichlich; koralpsb.

af 1697 nr 310); tillhör i Sverige mässan
och finnes därför tidigt tryckt i kyrko-
handböckerna (f. ggn 1614; se T. Nor-

lind. Sv. kyrkosångböcker. Kult och
Konst 1906 s. 281). I Danmark finnes den
hos Thomissön 1569. Se vidare: För-
län oss, Gud, din helga frid.
Gud har af sin barmhärtig-

het, psalm 144; Haeffner 144; mel. mot-
svarar i koralpsb. af 1697 nr 220; går
tillbaka till tysk koral (Zahn 4430:: Er
ist das Heil uns kommen her) af 1524;

kan påvisas i Sverige på 1630-talet (Kal-

mar) och i Danmark 1556 hos Tavsen
(se Nutzhorn s. 173).

Gud! jag i stoftet böjer, psalm
27; Haeffner hänvisar till mel. 7.

Gud låter sina trogna här,
psalm 35; Haeffner 35; mel. motsvarar i

koralpsb. af 1697 nr 219; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 4429: Nun freut

euch, lieben Christen g'mein) af J.

Klug 1535; kan påvisas i Sverige på 1630-

talet (Kalmar) och i Danmark 1569 (Tho-

missön).

Gud! låt min bön dig, psalm
240; Haeffner hänvisar till mel. 33.

Gud! lär mig dock besinna,
psalm 448; Haeffner 448; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 277; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 5438: Wie soll ich dich

empfängen) af 1653 (efter Criiger); kan
ej påvisas före 1697, ej heller i Danmark.
Gud, min Gud, som dig, psalm

166; Haeffner 166; går tillbaka till tysk

källa (Zahn 6773: Du, o schönes Welt-

gebäude) af 1649 (J. Criiger); kan ej på-

visas i Sverige före Haeffner.

Gud, min Gud, som ville, psalm
368; Haeffner hänvisar till mel. 13.

Gud, min Gud! till dig, psalm

248; Haeffner hänvisar till mel. 38.

Guds rena lamm! oskyldig,
psalm 94; Haeffner hänvisar till mel. 86

(Du går Guds lamm).
Gud, som gläder mina dagar,

psalm 286; Haeffner hänvisar till mel. 78.

Gud säger, att den salig, psalm
292; Haeffner hänvisar till mel. 140.

Gud, som mig i kärlek, psalm
363; Haeffner hänvisar till mel. 361.

Gud, trefaldig! statt oss bi,

psalm 22; Haeffner 22; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 189; synes vara medel-

tidsmelodi och förekommer i katolska

källor i tryck sedan Vehe 1537 (Ein Li-

taney zur Zeit der Bittfahrten auf den

Tag Marci; Böhme I, 297) samt i pro-

testantiska sedan Walther 1524 (Gott

der Väter wohn' uns bei; Zahn 8707); kan
påvisas i Sverige sedan 1640-talet (Mön-

sterås) och i Danmark sedan 1569 (Tho-

missön).

Gud vare lofvad och, psalm

159; Haeffner 159; motsvarar i koralpsb.

af 1697 nr 15; går tillbaka till tysk ko-

ral (Zahn 8078: Gott sei gelobet und ge-

benedeiet) af 1524; kan påvisas i Sverige

på 1630-talet (Kalmar) och i Danmark
1569 (Thomissön).

Gud vare tack och ära, psalm

36; Haeffner 36; motsvarar i koralpsb. af

1697 nr 196; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 5511: Gott dir sei Dank gegeben)

af 1676 (P. Sohren); saknas i danska

källor och i svenska före 1697.

Gud välsigna dessa hjärtan,
psalm 335; Haeffner 335; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 395 (enl. Beckmans

psalmhist. s. 925 äfven i Arrhenii hand-

skrifna Continuation af Psalmeprofver);

saknas i danska och tyska källor och i

svenska före 1690-talet.

Gud är vår starkhet, psalm 227;

Haeffner hänvisar till mel. 35.

Gudöfveross förbarmarsig,
psalm 402; Haeffner 402; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 67; kan påvisas i Sve-

rige på 1630-talet (Kalmar) och i Dan-

mark 1569 (Thomissön), däremot ej i

Tyskland.

Guerriero (it.), krigiskt.

Guet (fr.), vakt, vaktparadstycke.

Guglielmi, P i et ro, f. i maj 1727 i

Massa Carrara, t 19. 11. 1804 i Rom; elev

af Durante i Neapel; operakompositör;

1762 kapellmästare i Dresden; sedan i

Braunschweig; 1772 i London och 1777
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åter i Italien; 1793 kapellmästare vid

Peterskyrkan i Rom. G. var en tid Ita-

liens mest firade teaterkompositör och

författade ej mindre än 115 operor, de

flesta uppförda 1739—1802, bland hvilka

må nämnas: La serva innamorata. La
pastorella nobile, La bella pescatrice.

La Didone, I viaggiatori; efter sin an-

ställning som påflig kapellmästare skref

han endast kyrkomusik. G. utöfvade

ett stort inflytande på den samtida ope-

ramusiken; till hans efterföljare kunna
räknas Paisiello och Cimarosa.

Guida (it.), guide (fr.), ledare, hand-
ledning.

Guldo af Arezzo, f. c. 995 i Arezzo (den

af Dom G. Morin 1888 uttalade åsikten,

att G. varit född nära Paris, har af förf.

själf 1895 återtagits), t i Avellano 17. 5.

1050(?); kom sedan till Ferrara, där han i

benediktinerklostret Pompösa begynte si-

na musikteoretiska studier; synes ha blif-

vit förföljd af medbrödernas afund och
lämnade klostret; bodde sedan i Arezzo,

från hvilken plats hans rykte som sång-

pedagog och förbättrare af notskriften

nådde ut öfver hela den katolska värl-

den; 1029 blef G. prior i kamaldulen-
serklostret Avellano. G:s främsta rykte

är knutet till solmisationen (s. d.), där
han utbytte bokstafsbeteckningen på
noterna till stafvelser (do re mi fa etc).

Huruvida han är den allra förste, som
användt denna beteckning, är ännu ej

fullt bevisadt. Inom notskriften till-

skrifves G. med större visshet fyrlinje-

systemet (olika färgade linjer) med
nummer eller bokstäfver på eller mellan
linjerna. G:s musiktraktat "Micrologus
de disciplina artis musicse" utgafs i

Gerberts Scriptores II, 2—50, 1784; flera

upplagor ha utkommit sedan dess; den
bästa nya är af A. Amelli, Rom 1904

(tysk öfvers. af R. Schlecht i Monatsch.
f. Musikgeschichte V, 135). I Gerberts
Scriptores finnas äfven hans andra
skrifter. — Litt.: L. Angeloni, Sopra la

vita, le opere ed il supore di G. d'A.,

1811; Kiesewetter, G. A., 1840; M. Fal-

chi, Studi su Guido Monaco, 1882; Ant.

Brandi, G. A., 1882; J. A. Lans, Offene

Briefe, 1883; Dom Germain Morin i Re-
vue de Tärt chrétien 1888, II (se P. Ambr.
Kienles referat i Vierteljahrsschr. V, 490

—493).

Guidonska handen, ett hjälpmedel att

lära sig skalan genom att fästa toner-

nas namn vid fingerlederna af den vän-

stra handen; skalan omfattar 20 toner

frän stora G {F gamma) till tvåstruk-

na e; g. h. afbildas i svensk handskrift

i C. 55 (Upps. bibi.) från tiden omkring
1400 (en afskrift af Francos Ars can-

tus mensurabilis), men var helt säkert

känd i Sverige långt dessförinnan; i se-

nare svenska medeltidshandskrifter åter-

kommer bilden ofta. G. h. synes gå till-

baka till Guido af Arezzo.

Gixilbert, Y v e 1 1 e, f. 1868 i Paris; vis-

sångerska; hennes stil var den lätta, sa-

tiriska chansonen, sådan den odlades i

den parisiska världens "Caféchantant";

G. besökte de flesta Europas länder och

sjöng i Stockholm 1899.

Guilmant, Felix A 1 e x a n d r e, f. 12.

3. 1837 i Boulogne-sur-mer, t 29. 3. 1911

i Paris; organist; fadern, som själf var

organist, lät honom tidigt spela orgel,

så att han redan vid 15 års ålder kunde
bekläda en organistplats (S. Joseph);

blef 1857 kapellmästare vid S. Nicolas;

1860 Lemmens' elev i Briissel och väckte

1862 allmänt uppseende som framstående

orgelspelare; flyttade 1871 till Paris, där

han blef organist vid S:te Trinité-kyr-

kan; blef 1894 lärare vid Schola canto-

rum och 1896 vid konserv.; LMA 1908.

Allt sedan de allmänt bekanta orgel-

konserterna vid Pariserutställningen

(Trocadéro) 1878 har han varit en af

de ledande orgelspelarna i Frankrike

och har som lärare förvärfvat sig stort

erkännande; Trocadérokonserterna allt-

sedan 1878 ha varit af stor betydelse

för orgelspelets utveckling; G. har sökt

att vid konserterna spela såväl äldre

som nyare mästare och därmed bidragit

till ett djupare förstående af orgelkon-

sten. För studiet af orgelspelets histo-

ria äro hans samlingsverk "Archives

des maltres de Torgue" och "École clas-

sique d'orgue" med kompositioner af

hufvudsakligen äldre mästare af stort

värde. G. har äfven framträdt som kom-
positör med flera högt värderade or-

gelverk samt kör- och ork.-verk: 7 stora

sonater (op. 42, 50, 56, 61, 80, 86, 89);

för orgel och orkester: marscherna op.

41, 44, 74, symfonien (= sonaten) op. 42.

Meditation op. 63, Allegro op. 81, Fi-

nale, Adoration op. 83; dessutom or-

gelsamlingarna: Piéces d'orgue, L'orga-
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niste pratique (The practical organist

delvis samma verk), Noéls, L'organiste
liturgiste; slutligen arrangementer för

orgel; till de kyrkliga vokalverken höra
slutligen: mässor och motetter, scenen
"Balthazar" för soli, kör och ork., m. fl.

— G. har äfven konserterat utanför
Frankrike i England, Holland, Italien,

Ryssland och Amerika. För Sverige
och svensk tonkonst hade G. stort in-

tresse och gaf 11. 6. 1906 i Trocadéro
en orgelkonsert med uteslutande sven-

ska orgelkompositörer representerade
(G. Mankell, Gust. Hägg, Otto E. Olsson,

C. W. Rehndahl, Emil Sjögren och Pat-

rik Vretblad). — I Frankrike har en
stor insamling af medel till ett monu-
ment öfver honom ägt rum; till denna
har bidrag äfven sändts från Sverige.

Guirand, Ernst, f. 23. 6. 1837 i New-
Orleans, t 6. 5. 1892 i Paris; elev af kon-

serv, i Paris; erhöll 1859 Rompriset med
kantaten Bajazet; efter återkomsten
från Italien skref han flera operor, af

hvilka den komiska operan "Piccolino"

(1876) uppfördes i Sthlm 1882; blef 1876

prof. i harmonilära vid konserv, och
1880 prof. i komposition; G. skref äfven
orkesterverk (Suite, ouverture), en Ka-
price för violin och orkester m. fl.; ut-

gaf dessutom en instrumentationslära

1895.

Guitarre (fr.), chitarra (it.), se g i-

t a r r.

Gulbranson, Ellen, f. Nordgren,
f. 4. 3. 1863 i Stockholm; operasångerska;

elev af konserv, i Stockholm 1880—83,

sedan för fru Marchesi i Paris; debu-

terade i sistnämnda stad 5. 10. 1886

å en egen konsert; hennes första de-

but å operascenen ägde rum i Stock-

holm å k. t. 10. 1. 1889 som Amneris i

"Aida"; uppträdde påföljande maj som
Ortrud; konserterade s. å. i Norge och
Köpenhamn och ingick 10. 11. 1890 äk-

tenskap med dåvarande norske löjtnan-

ten numera majoren H. P. J. G. Hon
sjöng sedan i Köpenhamn bl. a. i "Val-

kyrian", "Aida" och "Lohengrin" och

gästade Stockholm åter 1895 (Amneris,

Elisabeth). 1896 profsjöng hon i Bay-
reuth och vistades sedan någon tid där

i och för inöfning af Wagnerstycken
under Cosima Wagners ledning; sjöng

vid denna tid äfven i Wien med stor

framgång; 26. 7. 1896 ägde debuten rum

i Bayreuth i "Valkyrian", och Brynhilda
blef sedan hennes glansroll; sjöng vid
samma tid äfven i "Götterdämmerung";
sjöng därefter i Tyskland och Frankrike
och vann verkliga triumfer i Wagner-
roller. "Hon betager genom röst, poesi,
temperament och apparition. Hennes
organ utmärker sig för stort omfång,
vekhet, egalisering i alla lägen och en
särskildt ädel klangkaraktär", skref
man 1896 i Bayreuther Blätter. 1898 gä-
stade hon åter Stockholmsscenen (Bryn-
hilda, Ortrud); 1899 och 1907 ägde äfven
gästuppträdanden rum; de tre sista gån-
gerna biträdde hon äfven vid konserter
i hufvudstaden; sjöng 1906 i Helsing-
fors i "Valkyrian". Glanspunkten i alla

hennes uppträdanden förblir dock alltid

Bayreutherfestspelen. Mellan säsonger-
na vistas G. i Norge. — G. förenar med
präktiga stämresurser en stor mimisk
uttrycksförmåga och en imposant ge-

stalt. — Svenska biogr. i Sv. Musikt.
1895: 5, 96: 15, 98: 8, 1907: 8.

Guldbrandsen, Axel, f. 26. 2. 1848 i

Köpenhamn; dirigent och fagottist; elev

af Stockmarr och V. Andersen; k. ka-

pellmusiker sedan 1872; förste fagottist

sedan 1906; underdirigent för de för-

enade Köpenhamnska sångföreningarna
1873, öfverdirigent sedan 1906; öfverdiri-

gent för de förenade själlandska sång-

föreningarna sedan 1898.

Guldkors et, Catherine, ou la
C r o i X d'o r, komedi med sång i 2 akter

af Mélesville och Brazier, musik af Ig-

naz Briill,, dansk tolkning af J. L. Hei-

berg ("Guldkorset") pr. på k. t. Kphn
4. 3. 1836; efter den danska formen öf-

vers. till sv. af I. Högfeldt och musik
af J. A. Söderman; i Sthlm på Mindre
teatern 20. 4. 1857.

Gulowsen, Löna, f. i Kristiania; sån-

gerska; elev af Henrik Meyer i födelse-

staden 1868—71; sedan af Pauline Viar-

dot-Garcia; återkom 1874 och konserte-

rade 1875 i Kristiania, Stockholm och

Göteborg med ej ringa framgång; de-

buterade på k. t. Sthlm 1876 som Ma-

thilda i "Vilhelm Tell"; mottog sedan

engagement vid Kristiania teater; bland

hennes roller märkas: Susanna i "Figa-

ros bröllop", Margaretha i "Faust", Ve-

nus i "Tannhäuser".

Gumbert, Ferdinand, f. 22. 4. 1818

i Berlin, t 6. 4. 1896 därst.; 1840—42 an-
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ställd vid teater i Köln som barytonist;

sedan bosatt i Berlin som sånglärare och

kompositör. G. skref en mängd populära

sånger och lustspel ("Die schöne Schu-

sterin", "Bis der rechte kommt" [Den

rätta kommer nog, Sthlm 1862], "Die

Kunst geliebt zu werden [Kärleksdryc-

ken, Sthlm 1862] m. fl.); G., som äfven

var musikrecensent i "Tägliche Eund-
schau", utgaf 1860 en bok: "Musik; Ge-

lesenes und Gesammeltes".

Gumpert, Friedrich Adolf, f . 27.

4. 1841 i Lichtenau, t 31. 12. 1906 i Leip-

zig; hornvirtuos; fr. o. m. 1864 anställd

i Gewandhausorkestern; utgaf en horn-

skola och flera transkriptioner, orkester-

studier för blåsinstrument m. m.

Gumprecht, Otto, f. 4. 4. 1823 i Er-

furt, t (blind) 6. 2. 1900 i Meran; musik-

skriftställare; efter juridiska universi-

tetsstudier vid flera tyska universitet in-

gick han 1849 som musikkritiker i "Na-

tionalzeitung" i Berlin; drog sig 1890

tillbaka till Meran; utgaf bl. a.: "Musi-

kalische Charakterbilder" 1869, "Neue
mus. Charakterbilder" 1876 (dessa båda
utvidgade och ånyo utgifna 1883—85 un-

der titeln: "Unsere klassischen Meister"

2 bd), "Rich. Wagner und sein Biihnen-

festspiel 'Der Ring d. Nibelungen' " 1873,

"Neuere Meister" 1883 (2 bd). G:s stil är

mera kåsörens än historikerns.

Gungl, J o s e p h, f. 1. 12. 1810 i Zsam-
bek, Ungern, t 31. 1. 1889 i Weimar;
danskompositör ; militärmusikdirektör

;

företog med sin orkester konsertresor

hufvudsakligen i Tyskland; 1843 besökte

han Berlin, 1849 Amerika, 1850 kgl. mu-
sikdirektör; 1858 militärkapellmäst. i

Briinn; 1864 bosatt i Miinchen och efter

1876 i Frankf. a. M. G. var en af J.

Strauss' framgångsrikaste efterföljare

och skref en mängd på sin tid utomor-

dentligt populära valser, galopper, pol-

kor och marscher.

Gura, E u g e n, f. 8. 11. 1842 i Pressern,

Saatz, Böhmen, t 26. 8. 1906 i Aufkirchen

vid Starnbergersjön; operasångare (ba-

ryton); elev af Miinchens konserv.; sjöng

i Breslau (1867—70), Leipzig (1870—76),

Hamburg (1876—83), Miinchen (1883—96)

och framför allt i Bayreuth; förvärfvade

sig äfven godt anseende som balladsån-

gare; utgaf 1896 "Erinnerungen aus mel-

nem Leben".

Gurlitt, Cornelius, f. 10. 2. 1820 i

Altona, t därst. 17. 6. 1901; elev af

Reiuecke och Weyse (den danske kom-
positören); 1864 organist vid hufvudkyr-
kan i födelsestaden; 1874 titeln "Kgl. Mu-
sikdirektor"; skref en mängd kammar-
musik, orkestersaker, solosånger, piano-

stycken samt två operetter "Die römi-

sche Mauer" och "Rafael Sanzio"; dess-

utom operan "Scheik Hassen".

Gusla (gusle, gusli, guslina, gudnica),

sydslaviskt stråkinstrument (Dalmatien,

Serbien) med lutformad korpus och van-

ligen en sträng (undantagsvis två i

kvintstämning). Resonnansbottnens tak

är af skinn; instrumentets storlek är 60

—80 cm. — Litt.: F. S. Kuhaca, Opis i

poviest narodnih glasbala jugoslovjena

I, 1 ff. med afbildningar och exempel på
melodier för instrumentet.

Gustaf, prins (sign. G*****), arfprins,

hertig af Uppland, f. 18. 6. 1827 på Haga
lustslott, t 24. 9. 1852 i Kristiania; Oskar
I:s son; studerade fr. o. m. 1844 flera ter-

miner vid Uppsala universitet; tidtals

äfven vid Kristiania universitet; tidigt

inskrifven vid armén, befordrades han
1850 till öfverstelöjtnant; under det sista

året af sitt lif var han sysselsatt med
utarbetandet af en teckning af 1655 års

riksdag, ett arbete, som dock blef ofull-

ändadt. Hans rikaste anlag voro dock
de musikaliska. Här hade han till lära-

re A. F. Lindblad. Under studietiden

mottog G. mäktiga musikaliska impul-

ser af E. G. Geijer, Wennerberg, Joseph-

son och I. Hallström. Hans stil som
kompositör blef äfven densamma som
dessa hans musikaliska vänners. De
flesta af hans tonverk tillkommo 1844

—

50 och omfatta solosånger, manskvartet-
ter, flerstämmiga sånger och marscher.

1853 utkom på A. Lundquists förlag en

samlad upplaga, hvilken dock ej upp-

tager de på Hirschs förlag utgifna solo-

sångerna vid piano. Solosångerna
äro (Lundquists förlag): Romans (I ro-

sens doft) komp. 1846; Julvisa (När sjä-

len är nöjd) komp. julafton 1846; För
evigt (Öfver vågors klara speglar) 1848;

Hemlängtan (Hem till höga norden)

1848; "Han vill det så", komp. i Uppsala
hösten 1849; Julklockorna (6 Ijufliga to-

ner), komp. julafton 1849; Psalmen 451

(Mina lefnadstimmar stupa), komp. påsk-

helgen 1850; Romans (O säg mig strålar

lika klar), komp. på Drottningh. i maj
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1850; Svanens sång (Från molnens pur-

purstänkta rand) 1849. Samlingen "Enk-
la melodier" (solo med piano på Hirsclis

förlag) innehåller: Farväl (Du underskö-

na dal); Vigselkransen (När aftonrodnad
tröttad); Saknaden (I skogen finns ej

mer en gren); Tidens flykt (Jag går mot
döden hvart jag går). Fyrstämmiga
manskvartetter (Lundquists för-

lag): En månskensstund (Du bleka må-
ne) 1844; Jägarsång (Hallå! I klippor,

som svaren) 1845; Serenad (Slumra var-

ma hjärta) 1845; Morgonhymn (Väckt af

morgonvindens friska anda) 1845; Våren
(Glad såsom fågeln) 1846; Farväl (Min
fosterbygd) 1846; Till aftonstjärnan

(Stjärna! kvällens dotter du) 1846; Kör
(Det är så skönt att ut på hafvet gunga)

1846; Hälsning hem till Sverige (Hvar
vill du hän du vackra turturdufva) 1846;

Snödroppen (Fly, sjöng vinden i natten!)

1846; Sång vid sorgefesten efter korvet-

ten Karlskrona förolyckande (Hörsam
Zebaoths bud i natten) 1846; Debardeur-

marsch, minne af en kostymbal (Upp!

Debardeur) 1847 (motivet hämtadt ur op.

Stradella); Vänskap (Vänskap! du som
aldrig skiftar) 1847; Kvartett (Natten

har sänkt sig) 1848; Låt alla sorger fara

(God dag! Äro vi alla här) 1848; Stu-

dentsång (Sjung om studentens lyckliga

da'r) 1851; Kälkbackssång (Kälkarna

fram) 1851. Flerstämmiga sånger: Frisk

luft, trio (Frisk utur lifvets källa) 1844;

Nyårsnatten, trio (O! Sångarbroder! än

ett år) 1847; I anledning af nöden i Upp-
sala län, kvartett (Ojämt falla lyckans

håfvor) 1845; Hvilan (O! den som fick

hvila) nov. 1848; Den 14 mars, kvartett

(Redan snön vid höga polen) 1849; Nyårs-

hymn, trio m. pianoack. (Årets sista dag
sjunkit har) 1850. Instrumentalmu-
sik för piano: Sorgmarsch komp. vid

en minnesfest i Frimurarlogen 1849; Sorg-

marsch till minne af prinsessan Eugénie;

Sorgmarsch sig själf tillägnad 1850;

Marsch till andra lifgardet 1843; Marsch
till lifregementets dragoner 1843; Marsch
till Lifgrenadierregementet 1846; Strids-

signaler till Skånska husarregementet

på lägret vid Herrevads kloster 1848;

Militärrast till andra lifgardet 1848.

Slutligen skref G. äfven musik till H.

Sätherbergs "komedi med sång": "Hvita

frun på Drottningholm" uppf. 9—29. 4.

1847 å k. t. sex gånger (i arr. för ork.

af J. N. Ahlström; några smärre sång-
partier äro af I. Hallström). — G:s vo-
kalmusik är vanligen skrifven till ord
af H. Sätherberg; af andra diktare mär-
kas: Runeberg, E. G. Geijer, A. Afzclius,
A. F. Lindblad, Carlén; dessutom ej så
få till ord af honom själf. — Grundtonen
i G:s musik är ett stämningsfullt vemod.
Grafstämningen och dödstankarna åter-

komma ofta. Ej mindre än tre af hans
instrumentala verk äro sorgmarscher.
I rent musikaliskt hänseende stå många
af hans kompositioner mycket högt och
kunna ställas i rang med de allra främ-
sta af samtida svenska kompositörer. De
äro därjämte afgjordt svenska till hela
sin läggning, och många sjungas därför
ännu med samma friskhet som för 50 år

sedan. — G. var äfven en intresserad

kvartettsångare och sjöng i Uppsala ofta

tills, med studenter. En solokvartett be-

stod af G. som förste tenor, P. Aug. Ölän-

der 2:dre ten., Iv. Hallström l:ste bas
och L. Åman 2:dre bas. — Mus. ak. in-

valde honom 1844 till hedersledamot;

1854 restes honom af samma samfund en
minnesvård i Hagaparken. — Vid Kri-

stiania univ. finnes ett prins Gustaf-

stipendium för musikaliska studenter. —
De musikaliska källorna till G:s karak-

täristik äro få. Den samlade upplagan
af hans kompositioner upptaga en del

data. En karaktäristik skref Gösta Gei-

jer: "Prins G., hans lefnad och tondikt-

ning", Göteb. 1912. Se äfven Mus. ak:s

handl. 1866 s. 54 f.; Triaden 1852 nr 9;

Folkkalendern Svea 1853; J. Sundblad,

Uppsalalif 1884. De samtida memoar-
verken ge smärre bidrag till hans ka-

raktäristik. Bland dessa må särskildt

nämnas: Anna Hamilton-Geete, I sol-

nedgången I, IL III-

Gustaf Adolf och Ebba Bra-
h e, lyrisk dram i 3 akter, efter Gustaf

III:s dram. bearb. af J. H. Kellgren;

musik af Vogler (mus. delvis af F. Utti-

ni och J. F. Grenscr); premiär på k. t.

Sthlm 24. 1. 1788; upplefde intill 1794 23

representationer.

Gustaf Ericsson i Dalarne,
dram med sång i 3 akter af C. Envalls-

son; musik af C. Stenberg; premiär på

Munkbroteatern (vid invigningen af

"Nya svenska komediteatern") 29. 10.

1784. Af musiknumren blef särskildt den

folkvisartade ariettan: "Vi daldrängar
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unga" mycket populär och upplefde fle-

ra skillingtryck. Denna mel. är tryckt

i J. Flodmark, Stenborgska skådebanor-

na, bil. s. 3. I samma bok finnes s. 187—

193 en historik öfver första uppförandet.

Egenhändiga partituret förvarar ope-

rans bibliotek.

Gustaf Vasa, lyrisk tragedi i 3

akter, efter Gustaf III:s plan bearb. af

J. H. Kellgren, musik af Naumann; fär-

digkomponerad 1783; premiär på k. t.

Sthlm 19. 1. 1786; repris med ny instru-

mentering af I. Lachner 12. 4. 1859; till

firande af operans jubileum åter gifven

18. 1. 1873; upptogs sedan 12. 5. 1880, 19. 1.

1886 (för att vara i beredskap till Sv.

ak:s 100:de årsdag), 12. 5. 1896 (l:sta ak-

tens tablå 12. o. 14. 5. 96 samt 2:dra ak-

ten 16. 5. 96). Om de senare representa-

tionerna se bl. a. C. F. Lundquist, Min-
nen o. anteckningar II, 43 ff. — Samma
svenske konung har äfven gifvit ämne
till en del utländska operor såsom B. Ga-

luppis "Gustavo I, re di Suezia" (Vene-

dig 1740), M. Aspas "Gustavo Vasa" (c.

1840), Gius. Apollonis "G. V." (Triest

1872), F. Marchettis "G. V." (Milano

1875), K. Götzes "G. W., der Held des

Nordens" (Weimar 1868) och Isouard

—

F. Gasses "Une nuit de Gustave Wasa"
(Paris 1827); dessutom en balett "Gu-
stavo Vasa" af Gyrowetz (c. 1820).

Gustaf III, ämne för tvenne ope-

ror: "Gustave III, ou le Bal masqué"
af Auber (se Maskeradbalen) och

"Ballo in Maschera" af Verdi. — Öfver

G. som främjare af musiken se: Aka-
demi. Hofkapell, Sverige, Tea-
ter.

Gustafs skål! Den bäste Kung,
Sveriges måhända äldsta folksäng; tex-

ten trycktes f. ggn 1772 och utgör en af

de tre "kväden" till Gustaf III:s ära,

som detta år utkom; melodien är en för-

ändring af en samtida "Gavotte de Ve-
stris"; sjöngs ännu som folksång vid af-

täckandet af Gustaf III:s bildstod i

Stockholm 24. 1. 1808; ersattes på 1810-

talet af "Bevare Gud vår kung" (s. d.).

Den gamla sången blef sedan folkdans

(figurdans) och utföres (till sång) som
sådan ännu öfverallt i Sveriges lands-

ort samt i Östersjöprovinserna.

Gnsto (it.), smak, g u s t o s o, con g.,

smakfullt.

Gutturalton, strupton, halston; en fel-

aktig tonbildning, bestående däri, att to-

nen med ofullständig resonans framkom-
mer ur strupen.

Gyllenhaal, Matilda Valeriana Bea-

trix, f. spansk grefvinna d'Orozco i Mi-

lano 14. 6. 1796, t 19. 10. 1863 på Stora

Ekeby. Eytterns socken: tidigt gift med
markis B. Conami blef hon änka före

20 år; 1817 omgift i Wien med J. Mont-
gomery-Cederhjelm; 1825 ånyo änka; 1839

gift med friherre K. A. F. Gyllenhaal.

G. intog i 1820- och 30-talets sällskaps-

kreisar i Stockholm en bemärkt plats

och förstod genom stora sällskapstalan-

ger och tjusande behagfullhet vinna
alla. Hon ägde god omdömesförmåga
i litterära ting och hade afgjord musi-

kalisk läggning. Som kompositör upp-

trädde hon på 20-talet med de då all-

mänt sjungna sångerna "Tänk någon
gång", "Axels monolog", "Vid julbrasan

för några år sedan" (ord o. musik),

"La Serenata contadinesca", "Rings Drä-

pa" (musik till Tegnérs dikt), samt en
husarmarsch. G. sjöng äfven ej sällan

i smärre sällskapskretsar. Hon inspi-

rerade Geijer till sången "Söderländskan

i Norden", Tegnér till dikten "Mathilda"

samt Bottiger till "Tänk någon gång,

då du en blomma plockar". — G:s minne
är bevaradt i många samtida memoar-
verk; hon omnämnes bl. a. i följande

böcker: "Brinkman o. Tegnér" af E.

Wrangel, A. Silfverstolpes memoarer
och bref, J. A. Josephsons bref (N. P.

Ödmans biogr. af J.); se äfven: Anteckn.

om sv. kvinnor, Sthlm 1864.

1. Gunther, Georg, f. 1785 i Tyskland,

t nov. 1853 i Jönköping; elev af C. F. G.

Schwencke (C. Ph. Em. Bachs efterträ-

dare) i Hamburg; kom 1815 till Sverige

och blef organist vid Kristine kyrka
i Göteborg; utvecklade här på 1820-talet

en storartad verksamhet för musiklif-

vets höjande; stiftade en sångskola och

ett musiksällskap "Sångsocieteten" och

utförde med detta flera stora kör- och

ork.-verk, såsom Haydns "Årstiderna",

Mozarts Requiem, musiken till "Don
Juan" och "Trollflöjten", G. verkade if-

rigt för förståelse af den allvarliga ton-

konsten och gaf talrika orgelkonserter

ej blott i Göteborg utan äfven i flera

andra städer i Sverige samt i Finland;

LMA 1834. Då G. 1843 gaf en orgelkon-

sert i Stockholm meddelades i "Sthlms



Giinther 337

Musiktidn." att han "i många år varit

känd som Sveriges utmärktaste orgel-

spelare". G. blef sedan musikdirektör
vid Elfsborgs regemente och lefde på
40-talet uteslutande för sina orgelkon-

serter. 1846 drog han sig tillbaka till

Jönköping. "Jämte tonkonsten ägnade
sig denne genialiske man med ifver åt

filosofiska studier, och detta aldrig till-

fredsställda forskningsbegär, som oupp-
hörligen dref honom till att öka måttet

af sina kunskaper, hindrade honom ock

i någon mån, att till det allmännas
tjänst använda det rikhaltiga förråd

han däraf samlat. Han tillbragte sina

sista lefnadsår i kontemplativt lugn, en
obemärkt, men deltagande åskådare af

tidens artistiska, vetenskapliga och poli-

tiska rörelser" (Ny tidn. f. m. 1853: 20).

G. var en varm anhängare af Bachs or-

gelkonst, som han lärt sig älska hos sin

lärare i Hamburg, hvilken själf var
Marpurgelev. — Litt.: Göteborgs musik-
revy I, 1907; Ny tidn. f. musik 1853 nr

20; musiktidn. "Triaden" 1853 nr 71;

Stockholms Musiktidn. 1843 nr 2, 3; W.
Bauck, Själfbiogr. skizz 1872, Sthlm 1878

s. 7 f.

2. J u 1 i u s G., f. 1. 3. 1818 i Göteborg,

t i Stockholm 22. 3. 1904, den föreg:s

son; sångare (tenor) och sänglärare; re-

dan som nioårig sjöng han för Tegnér på
ett sådant sätt, att skalden hälsade ho-

nom med en sång: "Julius, sjung! Sjung
som barn, och sjung som ung! När de

ljusa lockar gråna, hjärtat kallnar, sin-

nen tråna: ack! då tager sången slut,

därför Julius, sjung förut!"; denna skal-

dens maning att sjunga efterkom han
dock ej omedelbart utan ägnade sig

först åt den militära banan och tjänst-

gjorde i tre år som underofficer vid Elfs-

borgs regemente; först sedan ingick han
vid k. t., där han debuterade i Fra Dia-

volos roll 8. 11. 1838 och 1. 7. 1839 fast

engagerades. Bland hans roller märkas:

Don Juan, Almaviva i "Barberaren",

Eenaud i "Armide", Masaniello i "Den
stumma", Narcisse i "Turken uti Ita-

lien", Robert, Stradella, Edgar i "Lu-

cie", Raoul i "Hugenotterna" m. fl. 1843

medverkade han vid faderns orgelkon-

sert i hufvudstaden, och man kunde då

på en och samma konsert få höra fader

och son, Sveriges främste organist och

en af Sveriges främste sångare, tillsam-

mans tolka de gamla klassiska mästarna
på ett sådant sätt, att man hellre ville

kalla hela aftonen en "Musikalisk guds-
tjänst": "Orden försmälta här i toner,

hvilka stämma hjärtat till den innerli-

gaste bön, den skönaste lofsång" (Sthlms
musikt. 1843 nr 4). Samma tidning säger
1844 (nr 10) om honom: "Hr G. är en
skatt i vår musikaliska värld, som vi
ej kunna nog värdera, och af hvilken vi
nästan alltid ha något ädelt musikaliskt
att lära." G. fästes vid k. t. vid samma
tid, som Jenny Lind, och båda sjöngo
ofta tillsammans i operorna; den k. sce-

nen kunde snart pä samma gång få höra
sådana förmågor som Jenny Lind, J. G.,

Belletti och I. Dannström. 1842 hade
J. Lind återkommit från sin ettåriga

studietid i Paris, och tiden intill 1844,

då hon afgick från Sthlmscenen, blef

en af den k. scenens största glanstider.

G. rycktes med af den nya konstnärli-

gare sången och lärde af J. Lind den
rätta konstnärliga tonbildningen; de

båda lärde snart att närmare förstå

hvarandra, från scenen gingo konsert-

resorna ut i landsorten, och i flera stä-

der fick man höra de två gemensamt
konsertera; snart visste man öfverallt

att förtälja, att en förlofning mellan
dem förestod; hösten 1844 rycktes Jenny
Lind bort från Sverige till stora värl-

den, G. reste följande året ut att söka

samma lärare (Garcia) i Paris, som
Jenny Lind. Hösten 1845 uppträdde han
i Köpenhamn (Hugenotterna), sedan i

Hamburg (filh. sällsk:s konserter, Stadt-

teatern: Octavio i "Don Juan"); i Paris

stannade han fr. sommaren 1846—juli

1847; på återresan uppehöll han sig nå-

gon tid i Baden-Baden hos Pixis och

lärde där känna flera af samtidens främ-

ste. 1. 10. 1847 inträdde han åter i tjänst-

göring vid k. t. och kvarstod nu till 1.

7. 1856. Jenny Lind besökte endast säl-

lan hemlandet efter 1844 och snart hade

det forna innerliga förhållandet mellan

de två varma konstnärsnaturerna läm-

nat plats för blott vänskaplig förståelse.

Ännu i början af 1848 visste man dock

att förtälja, att de skulle ha definitivt

förlofvat sig, men redan okt. s. å. bröts

förbindelsen med bådas samtycke (J.

Lind var då i Dublin). 1851 företog G.

åter en färd till Paris, 1853 reste han i

Norge och Finland, 1855 och 57 i Schweiz
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och Italien (Milano, Genua, Turin); 1850

blef han sångmästare vid k. t. och in-

nehade denna befattning till 1862; 1841

ass. LMA och 1854 LMA; anställd 1888

som lärare i solosång vid akademien;

professor 1864; 1861—81 kördirigent i

"Harmoniska sällsk." samt "Nya harm.

sällsk."; lämnade 1898 sin ordinarie be-

fattning vid konservatoriet men bibe-

höll dock en del elever. G. var dess-

utom en mycket anlitad privat sånglä-

rare. Bland de sångare och sångerskor

han utbildat må nämnas; Euphrosyne
Abrahamson, Louise Michaeli, Gurli Ku-

ben, Wilhelmina Strandberg, Jeannette

Jacobsson, Caroline Östberg, Selma Ek,

Maria Gelhaar, Anna Karlsohn, Victor

Dahlgren, And. Willman, Hj. Håkans-

son, L. Labatt, O. Lejdström, A. Seller-

gren, J. Forsell. — G. var en skicklig

kördirigent och samvetsgrann och skarp-

synt lärare. Hans röst var ej stor men
mycket behaglig och klangfull; därtill

kom en ypperlig sångkonst, en liflig na-

tur samt smidig och smärt figur. — 17. 5.

1906 aftäcktes en minnesvärd å nya kyr-

kogården öfver honom. — Litt.: Stock-

holms Musiktidn. 1843, 44; Sv. Musiktidn.

1904 nr 7 (jfr äfven samma tidn. 1888 s.

41; 1898 s. 33, 44; 1904 s. 49, 54; F. A.

Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar; Fr.

Hedberg, Sv. operasångare; Holland-

Kockstro, Jenny Lind I; N. P. Ödman,
J. A. Josephson; A. Lindgren, Mus. Stud.

(s. 178).

Gyrowetz, Adalbert, f. 19. 2. 1763 i

Budweis, Böhmen, t 19. 3. 1850 i Wien;
studerade musik i Wien, Neapel, Milano
och Paris; återvände sedan till Wien;
var 1804—31 hofkapellmästare och diri-

gent vid hofoperan. G. utvecklade en

ovanligt stor produktivitet: 30 operor

och sångspel, 40 baletter, 19 mässor, 60

symfonier, 60 stråkkvartetter, 30 verk

för piano, violin och cello, 40 pianosona-

ter, marscher, danser, körsånger, mans-
kvartetter; af operorna kunde endast

"Der Augenarzt" (Wien 1811) en längre

tid hålla sig; baletten "Natalie" uppför-

des i Sthlm 1843. — G. utgaf 1843 en

själfbiografi.

Gäfle. Musiken i G. före 1805 synes

hufvudsakligen ha varit af enskild na-

tur, och endast resande virtuoser gjorde

då små afbrott i enformigheten. 3. 5.

1805 tillkännagafs, att en "direktör Stra-

nensky från Uppsala" ämnade "med bi-

trädan af stadens herrar amatörer",

uppföra en konsert på stora rådhussa-

len, hvarvid han skulle låta höra sig på
klarinett och glasharmonika. Tanken
på att samla alla krafterna till ett ge-

mensamt arbete uppkom s. å., i det att

därvarande "musikälskare" beslöto att

långfredagen d. 19 4. uppföra "Haydns
vackra passionsmusik" och sedan skän-

ka behållningen till Pauvres honteux.

Den .ledande mannen härvid var stads-

läkai'>n And. Lor. Santheson, om hvars

musikaliska förmåga det heter, att han
"blåste på flötravär, hvaruti han ägde

en utmärkt färdighet". Ända till den-

nes död 1810 fortgingo konserterna 1 ä

2 ggr om året. Efter Santhesons död

upptog dr Juhlin hans verksamhet för

musiken och de fattige. 1807 annonsera-

de man om, att åhörarna skulle förnöjas

med ett "här på stället ej förr offentli-

gen hördt s. k. flygelpianoforte". 20 år

senare inköpte man själf ett "pianofor-

te". Vid samma tid skaffade man sig

äfven genom köp ett musikbibliotek in-

nehållande tonverk af Beethoven, We-
ber, Ries, Hummel, Kuhlau, Vogler m. fl.

1. 5. 1829 fick amatörsällskapet f. f. ggn
ett särskildt namn: "Concordia". Un-
der denna benämning har sällskapet allt

sedan dess gått. På 20-talet fanns ett

teatersällskap "U. M.", men man beslöt

1830 att förena sig med Concordia och

till dem öfverlämna sin kassa. 25. 4. 1842

uppfördes Heeffners oratorium "Försona-

ren på Golgatha", ett verk som stadens

gymnasium redan 1818 gifvit med ute-

slutande skolungdom i körerna. Den
musikaliske ledaren för såväl sällskapet

som skolsången var stadens nitiske or-

ganist C. J. Moberger (s. d.). Efter 1844,

då han afled, inträdde en kortare hvilo-

tid. 1851 uppfördes Beethovens A-durs-

symfoni, körer af Neukomm och första

delen af "Skapelsen". 1855 omtalas ett

"nybildadt symfonisällskap", som i bör-

jan arbetade själfständigt men efter

hand gjorde gemensam sak med Concor-

dia. 6. 5. 1855 uppförde man ånyo "För-

sonaren på Golgatha" med samma in-

tresse som förut. Man synes i allmän-

het haft stor förkärlek för den gamla
"stränga stilen" och uppförde gärna

körverk af polyfon karaktär. I Gäfleb. 1.

tidn. heter det 30. 3. 1842: "Den som icke
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älskar fugan, på sitt rätta ställe, kan
icke vara en äkta musikkännare, och bör
således icke heller upphäfva sig till do-

mare i musikaliska ämnen." — 1866 med-
delas i Mus. ak:s handl. (s. 83 f.) att kö-

ren i G. utgjorde 54 personer blandade
röster, hvaraf 28 manliga; orkestern be-

stod af 5 stråkar jämte piano. Solister

funnos: 2 i sång, 1 på stråkinstrument

och 10 på piano. Musikdirektören vid

Helsinge regemente A. Andersson var
ibland de biträdande ledamöterna. Fil.

dr. C. Engström var anförare. Sällska-

pet gaf årligen 4 enskilda och 1 offent-

lig konsert. Concordia fortsatte sin

verksamhet ända till 1869 års stora

brand. Under 70-talet namnes sedan in-

tet om stadens musiklif. Först 16. 11,

1881 återupptog Concordia sin nedlagda
verksamhet och 9. 12. 1882 gaf man för-

sta konserten. Under direktör Wilhelm
Björkgrens driftiga och insiktsfulla mu-
sikaliska ledning har sedan sällskapet

fört de gamla traditionerna vidare och
hvarje år haft 2—4 konserter med pro-

gram omfattande såväl utländska som
nordiska mästare. Särskildt de senare

ha varit ovanligt talrikt representerade:

af svenskar bl. a. A. F. Lindblad, J. A.

Josephson, Norman, Hallström; af norr-

män Grieg och Kjerulf ; af danskar Gade
och Heise m. fl. — Ett musiksällskap af

ännu högre art stiftades 26. 10. 1911 un-

der namn af "Gäfleborgs läns orkester-

förening" med c. 30 medlemmar. Till

detta har Kuben Liljefors, förut känd
frän dugande musikverksamhet i Göte-

borg, utsetts till kapellmästare. — Litt.:

Minnesblad öfver musiksällskapet Con-

cordia i G. 180&-1905 af C. M. S., Gäfle

1905; Musikaliska föreningar i Sverige

och Norge, Mus. ak:s handl. 186G.

Gästabudet på Solhaug, skå-

despel på vers i 3 akter af Ibsen ("Gli-

det paa Solhaug"), öfvers. af F. A. Dahl-

gren; musik af Sperati; pr. å k. t. Sthlm
4. 11. 1857. — Se vidare GilletpåSol-
h a u g.

Gästroll, roll, hvari en främmande ar-

tist uppträder på en teater.

Gör porten hög, gör dörren,
psalm 52; Haeffner 52; motsvarar i ko-

ralpsb. af 1697 nr 117; saknas i utländ-

ska koralböcker och i svenska före 1697.

Göteborg. Musikodlingen i Sveriges

andra stad kan följas tillbaka till 1600-

talets början, då dels skolan och kyrkan
dels stadsmusikanterna sörjde för, att

tonkonsten ej blef glömd. I Kristine
församlings skola funnos följande kan-
torer under 1600-talet: Joh. Christoph
Knebel anställd 1645 till sin död 1689,

Johannes Schwartz 1689—90, Andreas
Lakeman 1690—92 och Daniel Flato 1692
—1729. Af dessa voro de två sistnämnda
samtidigt organister. Såväl domkyr-
kan som tyska kyrkan hade orgelverk
redan på 1600-talet, ehuru inga af dessa
kommo att länge bevaras, då båda för-

stördes genom kyrkobrand. För den
offentliga musiken sörjde tvenne stads-

musikanter. Sådana omtalas redan på
1620-talet. Till deras åligganden hörde
bl. a. att hvarje onsdag och lördag vid
middagstiden underhålla allmänheten
med trumpetande från rådhusets öfre

våning. I enskilda samkväm och vid
gästabud fick inga andra än stadsmu-
sikanterna sköta om musiken. De skulle

därför hålla nödigt antal "gesäller".

De vid slutet af århundradet trakte-

rade instrumenten synas ha varit violer,

dulcianer, skalmejor och trumpeter. Un-
der 1700-talet blef musikutöfningen dju-

pare och konstnärligare. År 1718 om-
talas, att dir. mus. vid gymnasiet Johan
Anthonius Bonn låtit uppföra en egen
komposition: "Amor noster crucifixus".

Först på 1750-talet begynte dock det

egentliga konsertlifvet att florera. Olof

Liedner (fader till skalden Bengt Lid-

ner), som 1754 efterträdt sin fader som
domkyrkoorganist, annonserade 1756 om
en cykel konserter, hvilka komme att

hållas hvarje torsdag under 16 veckors

tid med början 25. 10. kl. 5 e. m. Dessa

konserter blefvo synnerligen omtyckta,

och Liedners efterträdare Carl Dikman
fortsatte därför därmed. Dikmans kon-

sert ägde rum 8. 11. 1659 med biträde af

domkyrkokantorn Anders Bonge. Han
spelade härvid själf än orgel, än flöjt,

än violin. Ända till Dikmans död 1770

fortgingo dessa konserter med 12—14 om
året. På 1760-talet begynte äfven re-

sande virtuoser besöka staden. Bland

sådana må nämnas Ferling, Wesström,

Letin, Uriot och sångerskan Salomoni.

Dikman fick som domkyrkoorganist till

efterträdare Henrik Bäck 17. 8. 1770.

Andra yrkesmusiker voro på 1770-talet:

organisten Hans Henrik Horn, Bern-
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härd Hultengren, Anders Storm och

Benedictus Schindler. Den sistnämnde

hade 1771 slagit sig ned i Göteborg som
lärare i violin, klaver och säng. Af
amatörerna framstod särskildt Patrik

Alströmer. Framför allt på hans initia-

tiv stiftades ett större musiksällskap,

hvilket 22. 2. 1773 gaf sin första kon-

sert. Orkestern bestod af: 7 vo I, 6 vo

II, 2 v:a, 6 ve. 1 kb., 1 fag., 2 ob., 2 corni

och 1 klavecin. Orkesterledare var

Schindler. En driftig musiker, som på
1780-talet kraftigt befrämjade G:s mu-
siklif blef La Hay (s. d.). Han inrät-

tade 1782 en "academie de musique", som
hade sammanträden hvarje torsdag un-

der hela året, med afbrott endast för

helgdagarna. 1785 omreformerades aka-

demien till "Musikalisk klubb" med sam-

manträde hvarje söndag. Under tiden

1781—90 gaf han förutom abonnements-

lionserterna tillsammans ej mindre än 22

3ionserter. 1790 lämnade han staden.

1779 hade G. fått sin första teater

och här gafs ofta musikstycken; 1781

var La Hay orkesterledare; året därpå

J. G. Simson och 1783 B. Schindler. 28.

8. 1787 inträdde Simson som direktör för

teatern; med hans strax därefter timade

död föUo dock alla tankar på en verk-

lig opera i staden. På 90-talet nedsjönk

teatern till en obetydlighet. Alltsedan

70-talet hade konserter af resande vir-

tuoser fortgått som förut. De flesta af-

höllos i den s. k. Vauxhallen. Bland

mera bemärkta konserterande musiker

må nämnas: operasångaren Ugolini,

sångerskorna Spisani, Theresa Fries och

Camilla Passi, operasångaren Karsten

(1780) och Vogler (1791, 94). Det nya
århundradets musiklif inleddes med Mo-
zart, i det att år 1800 f. f. ggn denne

mästares namn förekommer på ett kon-

sertprogram i G. En ny musikkraft er-

höll man i violonisten C. M. Lundholm,
hvilken 1809 stiftade "Harmoniska säll-

skapet". Intill 1818 verkade han ni-

tiskt i staden och blef äfven en anli-

tad lärare. G. fick i början af århun-

dradet äfven höra goda sceniska ar-

beten, i det att en teatertrupp länge gaf

franska operor och operetter af Da-

layrac, Méhul, Nicolo, Boieldieu m. fl.

Lundholm, som studerat vid Paris' kon-

serv, och således var välförfaren, då
det gällde fransk musik, var teater-

sällskapets dirigent. Bland inhemska
kvinnliga musikförmågor vid denna tid

må nämnas: fruarna Åkerman o. Oter-

dahl, Inga Åberg och den då unga Hen-
riette Widerberg. 1816 upphörde ope-

ran, och Lundholm begaf sig till Norge.

Därmed slutade den franska perioden,

och en annan tid med en helt ny stil-

riktning inom musiken begynte i stäl-

let. De nya namnen blefvo Georg Giin-

ther, Carl Gustaf de Broen och Carl

Frectik Braunstein. Med dessa kommo
de t/ska musikernamnen Mozart och

Haydn in. Giinther, som en tid namnes
som landets främste orgelspelare, lät

också stadens befolkning njuta af Bachs
kompositioner. "Harmoniska sällska-

pet" ersattes 1818 af "Musikaliska öf-

ningssällskapet", hvilket en tid stod

under Braunsteins ledning. Jämte detta

fanns "Sångsocieteten" ("Sångöfnings-

sällskapet") under Giinther. I detta se-

nare uppfördes kör- och orkesterverk

såsom Haydns "Årstiderna" o. Mozarts
"Requiem". Längre fram på 30-talet

framträdde ett nytt sångsällskap "Or-

phei vänner", hvilket t. o. m. vågade
sig på hela operor, som "Fra Diavolo",

"Alphyddan", "Friskytten", "Barbera-

ren" m. m. Under 20- och 30-talet be-

söktes staden bl. a. af följande resande

musiker: Anna Sofia Sevelin, Ignaz
Moscheles, A. E. Pratté, Frans C. Preu-

mayr. Pr. Sainton, Cipr. Romberg och

Ole Bull. 1840-talet var en stiltjeperiod

i G:s musiklif. Giinther är ofta borta

på konsertresor och lämnade snart sta-

den för alltid. Någon ledande kraft

framträdde ej i hans ställe. Endast
E. d'Aubert sökte en tid hålla intres-

set för musik vid lif. I öfrigt fingo re-

sande konstnärer sörja för den musi-

kaliska förplägnaden. Bland de senare

märkas: m:me Bishop, Chr. Kellerman,

Prume, Henry Leonard, Miska Hauser
och Thalberg.

En ny tid inleddes med Czapeks öf-

verflyttande till G. 2. 5. 1847 uppträdde

han f. f. ggn i staden vid en af

"Steyermarkische Gesellschaft" gifven

konsert. 1848 blef han anställd vid Göta
artillerireg:te som musikdirektör. Re-

dan 1849 återupptog han "Harmoniska
sällskapet", och med 50-talets början

hade han redan tagit ledningen af sta-

dens musiklif. I "Ny tidn. f. musik"
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21. 1. 1854 heter det under "Musiknotiser
fr. G.": Musikdirektör Czapek utvecklar
härstädes mycken verksamhet; hans ta-

lent som dirigent erkännes, och hans för-

måga som komponist värderas mycket.
Då man har opinionen för sig och finner

ett rättvist erkännande, bör det vara hr
Czapek en angenäm plikt att verka för

framkallandet af ett mera allmänt in-

tresse för den ädla musiken och sålun-

da åstadkomma en högre konstsmak."
Czapek var också mannen att förena alla

krafterna och skapa ett verkligt storar-

tadt musiklif i staden. 1856 stiftade han
Göteborgs första fullständiga orkester.

Harmoniska sällskapets glanstid blef

sedan 1856—61, då äfven Smetana stod

vid Czapeks sida som ledare. Musik-
odlingen stod vid denna tid mycket högt
i staden. Orkesterkonserterna omväxla-
de med kammarmusik, blandade körer

med manskvartetter, kyrka, skola, kon-

sertlokal och föreningslokaler genljödo

af musik, och de musikaliska krafterna

sporrades att göra sitt bästa. Jämte
Czapek och Smetana verkade i staden

organisten i Kristine kyrka, sånglära-

ren vid läroverket, ledaren af Par Bri-

colekören, Israel Sandström. 1853 stif-

tade denne sällskapet "Sångens vänner",

i början blott manskör, men 1863 ombil-

dadt till "Amatörernas sångförening"

och sedan blandad kör. Czapek, Alb.

Lindstrand, Eud. Nathusius o. J. J. Ål-

lander grundade 1861 ett sällskap för

kammarmusik. Konstsången fick ett hem
hos Euphrosyne Abrahamson. Sällska-

pet "Orphei vänner" ersattes af "Säll-

skapet Cecilia". Slutligen begynte äfven

teatern på allvar med 60-talet, och i tea-

terlokalen gafs jämte skådespel äfven

operetter, komiska operor samt talri-

ka konserter. Här sjöng under 60-talet

Christina Nilsson, Louise Michaéli, Con-

rad Behrens, Charlotte Strandberg, Vic-

tor Dahlgren, Amanda Holmberg m. fl.,

här spelade Henri Vieuxtemps, Friedr.

Griitzmacher, här fick man 1869 höra

Hans Christian Lumbye. I öfrigt läto

1 G. vid denna tid höra sig: Oscar Ar-

noldson, Julius Giinther, Rudolf Wallin,

Maria och Frans Neruda, Henriette

Nissen-Saloman, Victoria Bundsen, Ama-
lia Wallin m. fl. Intresset för sven-

ska konstnärer var så stort, att man
nästan gick man ur huse för att höra

en svensk, däremot lät man utlänningar
(t. o. m. med världsrykte som Thalberg
och Leonard) spela för nästan tomma
väggar. Det blef ändå svårt i längden
att uppehålla en stående orkester i sta-

den. Czapeks 1862 stiftade "G:s or-

kester" måste 1866 upplösas, året därpå
bildade dock Adalbert Hrjmali en ny
på 40 man, "G:s amatörkapell", likväl

under anspråkslösare former. 1872 åter-

upptog man tanken på en stor orkester,

och för att få musiker ville man för-

ena den med en musikundervisningsan-
stalt. Resultatet blef "G:s konsertin-

stitut och musikskola", sedermera be-

nämndt "Musikföreningen". Till ledare

utsågs Andreas Hallen. Under de 6 år
sällskapet kunde upprätthållas gafs i

medeltal 10 konserter årligen af en or-

kester på 32 man och under medverkan
af flera framstående solister. 1870 hade
man återupptagit "Harmoniska sällska-

pet" med Axel Stål som sånginstruktör
och Czapek som dirigent. Under 70-talet

verkade som pianolärare Aron Hultgren,
hvilken 1865—86 var bosatt i G. och där
ofta medverkade vid konserter. Den po-

pulära orkestermusiken odlades vid sam-
ma tid af "Beyerböckska kapellet". På
80-talet sökte Hallen ånyo samla musik-
intresset omkring "Nya sångsällskapet"

dock utan att detta länge kunde hålla

sig uppe. Föreningen "Musikens vänner"

stiftad 1884 tog till uteslutande uppgift

att hopsamla medel till understöd åt

unga förmågor och äldre, behöfvande

musiker. Sällskapet upplöstes vid mid-

ten af 90-talet och öfverlämnade då sin

kassa (10,000 kr.) till Mus. ak., Sthlm,

för att användas till stipendier åt

instrumentalelever, särskildt från G.

"Lilla sällskapet", som f. ggn medver-

kade vid en konsert 1874, räknade flera

af stadens allra främsta musikförmågor.

11 3. 1884 stiftades hufvudsakligen på

Czapeks initiativ "Sundbergska kvar-

tetten", som odlade kammarmusiken.

Under åren 1885—97 utöfvade K. Valen-

tin en nitisk verksamhet i staden. Nyss

hemkommen från studier i Leipzig bil-

dade han "Sångföreningen", som längre

fram ändrade sitt namn till "Harmo-

niska sällskapet" och utförde kör- och

orkesterverk. Han höll äfven föreläs-

ningar i musikhistoria, var musikrecen-

sent i G:s handels- och sjöfartstidn. och
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ledde 1895—97 arbetareinstitutets folk-

konserter. Med 1900-talet har G:s mu-
siklif nått ett storartadt uppsving. Un-
der tiden närmast före 1905 funnos föl-

jande föreningar verkande i musikaliskt

syfte: Filharmoniska sällskapet och

G:s musikförening, dessutom det nyss

nämnda Eugéne Sundbergs kvartettsäll-

skap samt en institution för folkkon-

serter. Denna senare var till stor del

ett verk af domkyrkans nitiska organist

Elfrida Andrée, hvilken alltsedan 1867

med stor energi och förmåga arbetat

för den allvarliga musiken samt ton-

konstens popularisering. 1902 stiftades

Eduard Magnus' musikfond genom te-

stamente af Pontus Fiirstenberg och

Göthilda F. f. Magnus. Denna musik-

fond anordnade i början några årliga

symfonikonserter. S. å. flyttade Euben
Liljefors från Uppsala till Göteborg för

att bli ledare af Göta Par Bricoles kör;

dessutom öfvertog han körinöfningen

inom Filharmoniska sällskapet och di-

rigerade äfven omväxlande med Fredr.

Eung konserterna. Musikföreningen öf-

vertog kammarmusiken i staden samt
föranstaltade dessutom en del orkester-

konserter. Samtidigt kommo allt flera

svenska konstnärer till staden för att

ge konserter och bland dessa blefvo

snart Vilhelm Stenhammar och Tor Au-
lin välsedda gäster. Elsa Stenhammar
anordnade omtyckta folkvisaftnar. Gö-

sta Geijer höll musikhistoriska före-

drag belysta med sång och pianomusik.

Windersteinska orkestern från Leipzig

gaf några år äfven mycket omtyckta
orkesterkonserter. Till hela denna in-

tensiva musikodling visade sig snart

konsertlokalerna alldeles otillräckliga

och redan 1900 hade man därför begynt
förbereda frågan om ett särskildt kon-

serthus. 1904 var allt färdigt till byg-
gande och 11. 2. 1905 invigdes detsamma.
En tillfällig orkester på 55 man hade
man för detta högtidliga tillfälle upp-
bringat och som dirigent fungerade Tor
Aulin. Filharmoniska sällskapets kör o.

solister medverkade. Hösten 1904 hade
Olallo Morales, som förut verkat några
år som recensent och pianist, återkom-
mit till Göteborg efter att under som-
maren ha varit dirigent vid filharmo-

niska orkestern i Lousanne. 1905 på hö-

sten samlade man alla stadens bästa

musikkrafter och mest nitiske musik-

vänner med borgmästare P. Lamberg o.

dir. H. Mannheimer i spetsen till ett

storartadt gemensamt orkesterföretag,

hvilket blef "G:s orkesterförening". Till

förste kapellmästare antogs ledaren för

symfoniorkestern H. Hammer och till

andre kapellmästare utsågs Olallo Mo-
rales. Antalet musiker i orkestern var

52. 1. 10. 1905 gafs första konserten och

man beslöt att under tiden 1. 10.—1. 5.

hvarje säsong afhålla två konserter i

veckun, onsdagar och söndagar (där-

jämte 5 abonnementskonserter). Med
våren 1907 afgick Hammer och ersattes

af Vilh. Stenhammar som förste ka-

pellmästare. Hösten 1909 flyttade Olallo

Morales till Stockholm och ersattes af

Tor Aulin. Den sistnämnde hade redan

förut flera gånger fungerat som le-

dare för Filharmoniska sällskapets kon-

serter. 26.-28. 4. 1911 afhölls i staden

en större musikfest med orkester, kör

och kammarmusik; solister voro: Anna
Ksempfert, Kurt Sommer, Sigrid Wolf-

Schöller och John Forsell; dessutom

medverkade Aulinska kvartetten; Vilh.

Stenhammar och Tor Aulin dirigerade.

Sjunde arbetsåret 1. 10. 1911—1. 5. 1912

har G:s orkesterförening bl. a. utöfvat

följande verksamhet: 34 populära, 29

symfoni- och 5 abonnementskonserter

samt 8 konserter för skolungdom ha gif-

vits; dessutom har orkestern biträdt vid

Filharmoniska sällskapet 2, John For-

sells 2 konserter, 1 konsert af César

Thomson o. Knut Bäcks elevuppvisning

samt medverkat vid 23 föreställningar

af "En midsommarnattsdröm". På pro-

grammen för orkesterns ordinarie kon-

serter ha funnits 33 symfonier, hvaraf 4

svenska, och en mängd smärre tonverk,

inalles 284, hvaraf 28 svenska. — 1909 bil-

dades Kammarmusiksällskapet ("K. M.
S.") och 1912 "G:s körförening" en fort-

sättning af Filh. sällskapet. — Under
tiden från 1900 ha en mängd konstnä-

rer dels gifvit egna dels medverkat vid

stadens konserter. — Slutligen har G.

i Fredrik Hjort, Sv. Körling och Olof

Holmberg nitiska främjare af kyrko-

sång och skolsång. — Af i G. varan-

de musikaliska undervisningsanstalter

märkas: Lindstrands pianoskola, Knut
Bäcks pianoskola och fru R. Berséns

pianoinstitut. Af instrumentfabriker
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äger Göteborg: Malmsjö flygel- och pia-

nofabrik, Billbergs pianofabrik samt
Östlind & Almqvists flygel- och orgelfa-

brik, ombildad 1912.

Litt.: S. P. Bexel o. J. G. Bexel, G:s

stifts hist. o. herdaminne, Göteb. 1835;

W. Berg, Sami. till G:s hist. Sthlm I,

1882; W. Berg, G:s äldre teater I tiden

intill 1794, Göteb. 1896, II 1794—1816,

Göteb. 1898; J. Svanberg, Anteckningar
om Stora teatern i G. 1859—93, Göteb.

1894; C. F. Lundquist, Minnen o. anteck-

ningar, Sthlm 1908; W. Bauck, Själf-

biogr. skizz 1872, Sthlm 1878; Musikali-

ska föreningar i Sverige o. Norge, Mus.

ak:s handl. 1866; T. Norlind, Svensk
musikhist., Helsingb. 1901; G:s musik-

revy 1907, 1908. — Se vidare: Czapek,

Smetana, La Hay, I. Sandström, A. Hal-

len, K. Valentin, Georg Giinther, Sund-

bergska kvartetten m. fl.

Götterdämmerung, fjärde och sista af-

delningen af Wagners "Ring des Nibel-

ungen". Se R a g n a rö k.

Götz, Hermann, f. 7. 12. 1840 i Kö-
nigsberg, t 3. 12. 1876 i Ziirich; elev af

J. Stern, Biilow m. fl.; 1863—70 organist

i Winterthur; lefde sedan för sin kom-
positoriska verksamhet. G:s berömdaste

verk är operan "Die widerspenstigen

Zähmung", Mannheim 18774 ("Hårdt

emot hårdt", k. t. Sthlm 1888; "Trold kan
taemmes", Kphn 1890); operan "Fran-

cesca da Rimini" fullbordades efter

hans död af Ernst Frank och uppfördes
1877 i Mannheim. G. skref en mängd
orkester- och kammarmusik (symfonier,

ouverturer, konserter, trior, stråkkvar-
tetter, kvintetter m. fl.), solosaker för

piano och violin, solosånger, körverk,
manskvartetter m. m.

1. Götze, Emil Karl, f. 19. 6. 1856 i

Leipzig, t 28. 9. 1901 i Charlottenburg;
tenorsångare; anställd i Dresden 1878

—

81 och uppträdde sedan med stor fram-
gång flerstädes i Europa; besökte Sthlm
1895, där han bl. a. uppträdde som Pro-

feten, Faust och Lohengrin; redan 1885

hade ett halslidande betydligt minskat
klangfullheten i hans stämma. — Biogr.

i Sv. Musikt. 16. 4. 1895.

2. M a r i e G., f. i Berlin 2. IL 1865;

den föreg. hustru; sångerska (mezzoso-

pran); elev af J. Meyer, H. Levysohn
och fru Artot; anställd vid hofoperan i

Berlin 1884—87 samt sedan 1892; har
dessutom sjungit i Hamburg (1887—90),

Amerika, Wien m. fl. ställen. Bland
hennes roller märkas: Ortrud, Carmen,
Orfeus, Briinnhilde, Brangäne, Delila,

Magdalena (i Evang.-mannen), fru Page
(i Muntra fr.), fru Quickly (i Falstaff).

G., som äfven gjort sig känd som fram-

stående romans- och oratoriesångerska,

sjöng 1907 vid en konsert i Stockholm. —
Biogr. i Sv. Musikt. 2. 12. 1907.

H.

H, sjunde tonen i den diatoniska

skalan (se B) och tolfte i den kromati-

ska (fr. si).

H. = Horn.

Haarklou, Johannes, f. 13. 5. 1847

i Söndfjord, Bergen stift, Norge; elev af

konserv, i Leipzig 1873—76, sedan af

Kiel, Bungert (i komposition) och Haupt
(orgel) i Berlin 1877—78; organist vid

Gamle Åkers kirke i Kristiania sedan

1880; höll (med statsbidrag) populära

symfonikonserter i Kristiania 1885—88.

H. har gjort sig känd som en framståen-

de tonsättare och särskildt som utmärkt

kontrapunktiker, och flera af hans större

verk ha vunnit varmt erkännande såväl

i hemlandet som utlandet. Till de större

höra oratoriet "Skapelsen" (text af Wer-

geland; uppf. 2 ggr 1891) och operorna

"Fra gamle Dage" (text af Wiers-Jensen,

uppf. 13 ggr på Kristiania teater), "Vae-

ringerne i Miklagaard" (text efter Geh-

lenschläger, uppf. i Trondhjem, Bergen,

Stavanger), "Emigranten" (text af B.

Schnitler, uppf. 15 ggr på Ottos central-

teater, Kinia), "Marisagnet" (text af

Anna Winge, uppf. 16 ggr på Natio-

nalteatret, K:nia), "Tyrflng" (text af

Schnitler); dessutom ouv. och mellan-

aktsmusik till Björnsons "Sigurds Hjem-

komst" (uppf. flerstädes); af orkester-

kompositioner märkas följande uppförda

verk: två symfonier (B-dur, D-moll), St.

Olafs-Legende, Polonaise, Norsk Bryl-

lupsmarsch, Marsche heroique. Norsk

Vals, Melodier og Danse, två sorgmar-
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scher (öfver Skeibrok och Langaard),

Karnevalmarsch, I Westminster Abbey,

för kör och orkester: Davids 96 psalm,

reformationskantat, pingstkantat, kan-

tat till sångarfesten i Aalesund, kanta-

ten "Norge" till sångarfesten i Kristian-

sand, "Nedfarten til Helvede" (Grundt-

vig), "Eaedslenotti" (Hovden), "Salmer"

(Björnson); slutligen en stor sonat för

violin o. p. samt en orgelsymfoni; i tryck

ha dessutom utkommit ett 40-tal roman-

ser, 15 manskörer, 15 blandade körer, 2

romanser för p. och violin, preludier och

fugor för orgel samt flera häften piano-

stycken. H. har äfven en följd af år

varit en ansedd musikkritiker.

Habeneck, Francois Antoine, f.

23. 1. 1781 i Méziéres, Ardennerna, f 8.

2. 1849 i Paris; elev af Baillot vid kon-

serv, i Paris; erhöll 1804 det stora violin-

priset och blef medlem af kom. operans

orkester samt kort därpå st. operans

dirigerade 1806—15 konservatoriets kon-

serter; sedan dessa senare 1828 nybil-

dats, var han åter dess ledare och brag-

te dem snart till stort anseende; han
utförde bl. a. Beethovens symfonier på
ett mönstergillt sätt; 1821—24 var han
direktör för stora operan, blef 1825

violinprofessor och 1831 generalinspek-

tör vid konservatoriet samt slutligen

kapellmästare vid stora operan. H. var

äfven en framstående pedagog och har

som sådan utbildat flera berömda violi-

nister bl. a. Alard och Leonard. Endast
ett fåtal kompositioner äro kända (2

violinkonserter, 3 duos concertants f. 2

violiner, variationer f. ork., några solo-

stycken för violin).

Haberbier, Ernst, f. 1818 i Königs-

berg, t 1869 i Bergen; pianist; vistades

efter 1832 mest i Ryssland, där han hade
stor framgång som konsertspelare och

lärare; företog 1850—52 vidsträckta

konstresor; under dessa senare besökte

han äfven Sverige, Danmark och Norge
samt slog sig ett par år i ro i Kristiania,

men begaf sig åter på konsertresor och

uppträdde bl. a. flera gånger i Paris; på
60-talet återvände han till Kristiania

och stannade nu där flera år; reste se-

dan till Bergen; utgaf flera kompositio-

ner för piano. — Litt.: I. G. Conradi,

Musikens historie, 1878, s. 61 f.

Haberl, Franz Xaver, f. 12. 4. 1840

i Oberellenbach, Niederbayern, t 5. 9.

1910 i Eegensburg; domkyrkokapellmä-
stare i Regensburg 1871—82 och upprät-

tade där 1874 en berömd musikskola;

1889 dr h. c. vid Wiirzburgs universi-

tet; 1889 president i Allm. Ceciliaför-

eningen; erhöll titeln Monsignore (en

prelats rang) 1908. H. har inlagt stora

förtjänster om den katolska kyrkomu-
siken; hans främsta verk är redigeran-

det af den monumentala uppl. af Pale-

strinas kompositioner (begynt af Göm-
mer m. fl. 1862), hvilken han slutförde

1879-94 (bd 10—33); utgaf dessutom en

del af saml. uppl. af Orlando di Lassos

verk; en viktig musikhistorisk tidskrift

blef den af H. grundade "Kirchenmusi-

kalisches Jahrbuch", hvilken begynte

1885 såsom fortsättning på en "Cäcilien-

kalender", (red. af H. fr. o. m. 1876); ut-

gaf dessutom "Musica divina" fr. o. m.
1872 och "Musica sacra" fr. o. m. 1888;

af hans öfriga vetenskapliga skrifter

märkas: Bausteine f. Musikgeschichte I

Wilh. Dufay (1885), II Bibliographischer

und thematischer Musikkatalog des

päpstl. Kapellarchives (1888); III Die rö-

mische 'Schola cantorum' 1887; dessutom

flera uppsatser i Kirchenm. Jahrb. m. fl.

tidskrifter; hans lilla handbok i katolsk

kyrkosäng "Magister choralis" har upp-

lefvat öfver ett dussin upplagor och är

för närvarande en af de bästa böcker i

katolsk kyrkomusik; utgaf dessutom fle-

ra andra pedagogiska arbeten rör. den
katolska musiken. En kortare biografi

finnes i Zeitschr. d. IMG 1910 s. 1 ff.

Häbert, Johannes Evangelista, f.

18. 10. 1833 i Oberplan, Böhmen, t 1. 9.

1896 i Gmunden; 1861 organist i Gmun-
den och 1878 dessutom chorregent; redi-

gerade 1868—83 "Zeitschr. f. kath. Kir-

chenmusik" och utgaf en mängd högt

skattade kyrkokompositioner samt läro-

böcker; bland de förra märkas mässor,

oratorier, orgelstycken, en serenad f. ork.

m. m. (samlad uppl. hos Breitk. & Här-

tel); af läroböcker märkas: Beiträge zur

Lehre v. d. mus. Komposition I

—

IV,

1899 ff.; Praktische Orgelschule I, II;

Chorgesangschule 1882; Kleine praktische

Orgelschule op. 101; Orgelbuch fiir die

österreichische Kirchenprovinz op. 33;

Theor.-prakt. Klavierschule. — A. Hartl

skref 1900 en utförlig biogr. öfver honom.
Hackbräde, cymbal (t. Hackbrett, it.

cembalo, fr. tympanon, eng. dulcimer).
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stränginstrument, kändt sedan medel-
tidens sista århundraden och särskildt

omtyckt som folkinstrument under 1500-

och 1600-talet; försvann så småningom
under 1700-talet och har under 1800-ta-

let hufvudsakligen spelats af zigenare

("zigenarkapell"). H. har trapetsformad
resonansbotten med stålsträngar, hvil-

ka slås med två öfverklädda hammare
(en för hvarje hand); h. kommer när-

mast cittran; instrumentet förbättrades

c. 1700 af Pantaleon Hebenstreit (se

Pantaleo n). Ideen till hammarkla-
veret och pianofortet (s. d.) uppkom när-

mast ur h.

Hadorph, Daniel, f. 19. 11. 1782 i

Flista skn, Österg., f 9. 1. 1862; student

i Uppsala 1802; ingick 1804 i Svea hof-

rätt och året därpå i justitierevisions-

expeditionen; protokollssekr. i ecklesia-

stikexpeditionen 1811, och följande året

förordnad till registrator vid serafimer-

ordensgillet; adlad 1816; 1841-^6 exp.-

chef i eckl.-dep. H. var stor musikvän
och deltog ofta som violinist i de kon-

serter, som gåfvos på riddarhuset under
Du Puys ledning. LMA 1823. H. var en

mycket nitisk ledamot och försummade
högst sällan någon ak:s sammankomst;
han anses ha varit en verksam orsak till,

att ak. erhöll Mazerska o. Hebbeska do-

nationerna; var 1851—61 kamrerare i mus.

ak.; verkade med oaflåtlig värme för

högre anslag åt ak. vid riksdagarna.

Haeffner, Johann Christian Friedrich,

f. 2. 3. 1759 i Oberschönau, Hessen-Kas-

sel, t 28. 5, 1833 i Uppsala; studerade

1769—74 vid Lyceet i Schmalkalden, där

han samtidigt erhöll undervisning i ge-

neralbas och orgelspelning af J. G. Vier-

ling; 1776—78 studerade han vid univer-

sitetet i Leipzig och tjänstgjorde där-

efter som musikdirektör vid en del teat-

rar, bl. a. Frankfurt a. M. och Ham-
burg; på uppmaning af en tysk köp-

man begaf han sig 1780 till Sverige, där

han sedan stannade hela sitt återståen-

de lif; synes den första tiden ha varit

utan plats; hösten 1781 erhöll han an-

ställning vid k. t. som sånglärare; fick

året därpå biträda Naumann vid inöf-

vandet af "Cora och Alonzo"; 1. 4. 1783

blef han ordinarie sångmästare vid k. t.,

året efter därjämte förordnad till or-

kesterledare vid Stenbergs teater, för

hvilken han 1785 skref musiken till en

komisk opera "Sängkammareko" (ej upp-
förd); afgick 1785 från denna senare be-

fattning samt ersattes af J. P. Zander;
erhöll 5. 11. 1785 efter Chr. Fr. Seliger

platsen som organist vid Tyska kyrkan
i Stockholm; var 1787—96 förste sångmä-
stare vid k. t. och skötte dessutom allt-

sedan 1793 hofkapellmästaresysslan un-
der de tider, då Vogler var tjänstledig;

erhöll 1794 fullmakt som ordinarie ka-

pellmästare men tillträdde befattningen

först 24. 4. 1799 efter Voglers definitiva

afgång. Han kvarstod på platsen till

1808. Som kompositör för k. t. uppträdde
H, ej synnerligen ofta. 1787 uppfördes
"Electra" först å Drottningholm sedan

på k. t. Vid dramatiska teaterns invig-

ning 11. 11 1793 uppfördes operan "Alci-

des inträde i världen". Med anledning

af Gustaf IV Adolfs förlofning 2. 11. 1795

uppfördes en "Epilog till Lodoiska".

Slutligen skref han operan "Eenaud",

hvilken 1801 uppfördes. Härmed äro alla

hans egna operaverk nämnda. Af smär-

re sånger från tiden före 1808 kunna
nämnas: "Hulda Rosa" (Mus. tidsfördr.

1797), "Katarina i sin fållbänk låg" (Skal-

dest, satta i musik I), "Skål för den jord"

(Skaldest. II). Den tid af 28 år H. till-

hörde hufvudstaden var ej utan bety-

delse för honom själf. Redan innan han

kom till Sverige, hade han lärt sig be-

undra Bachs och Händels polyfona mu-

sik och i Gluck funnit operans ideal.

"Handel, Gluck och Bach äro Gud Fa-

der, Gud Son och Den Helige Ande i

musiken", var ett uttryck han ofta bru-

kade. Att han med dessa ideal ej var

fullt lämplig som operakapellmästare i

en tid, då de franska lätta chansonope-

rorna voro allena härskande på scenen,

är tydligt. Härtill kom hans många
egenheter i uppträdandet, hvilka lätt

kunde väcka löje. Den respekt han

kunde upprätthålla blef därför tämli-

gen ringa. Han lärde sig aldrig fullt

behärska svenska språket utan blandade

ständigt in tyska ord, något som ytter-

ligare bidrog till löjet. I teaterkretsar

var han äfven mindre omtyckt. Mellan

Du Puy och H. var förhållandet alltid

spändt, och inom hofkapellet var Cru-

sell den ende, som han kunde fördraga.

H. umgicks däremot gärna med Åhl-

ström och stod äfven hans litterära

krets nära. Sina bästa vänner hade han
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bland diktarna, såsom Bellman, Lidner,

Thorild (någon tid hans lärare i sven-

ska) och Valerius. I det litterära musi-

kaliska sällskapet Par Bricole var H.

alltsedan 1792 en nitisk medlem och för-

stod att göra sig omtyckt ej minst ge-

nom att låta hofkapellet medverka vid

sammanträdena. — Inom kyrkomusiken
hade H. ännu under Stockholmstiden ej

skaffat sig något klart omdöme. Hans
beundran för Glucks "antika" opera lät

honom dock ana, att 1700-talets kolora-

turkoral behöfde en reform likaväl som
den italienska operaarian. Ovänskapen
mellan Vogler och Haeffner rörde sig ej

så mycket om koralmusiken som om or-

gelspelet, hvilket H. ville ha befriadt

från alltför realistiska tonmålningar.

Vogler tryckte 1799: "Lektion till koral-

eleven M. H.", såsom svar på H:s be-

skyllningar. Inom operan var H. till

den grad ensidig Gluckbeundrare, att

han helst önskade arian fullständigt

utesluten. Endast recitativ och körer

önskade han, så att handlingen alltid

kunde flyta jämnt. Texten fick ej utsi-

ras till förfång för innehållet. Hans
ideal var "en själfull deklamation". In-

om manskvartetten hade han ännu ej

försökt sig, ej heller inom oratoriet.

Den andra perioden i H:s lif omfattar

Uppsalaåren 1808—33. Under denna tid

ställdes helt andra kraf på honom än i

hufvudstaden. Hvarje operaverksamhet
var här alldeles utesluten, men i stället

kräfde man af honom skapandet af en
sångkör och en instrumentalorkester.

Då H. kom till universitetsstaden fanns

knappast något musiklif där. Hvarken
instrumentalkapell eller studentsång fö-

refunnos. Under 1700-talet hade visser-

ligen en liten orkester uppehållits, men
denna hade så småningom upplösts. H.

fick således börja från början. På otro-

ligt kort tid fick han samladt en orkester

och en blandad kör med tenorer och

basar bestående af studenter samt so-

praner och altar bestående af skolgossar

från läroverket i staden. För denna kör

och orkester skref han sina två oratorier

"Försonaren på Golgatha" (1809) och
"Försonaren på Oljoberget" (1810), båda
till text af professor Sam. Ödman. I

universitetsstaden förstod man att rätt

uppskatta hans arbete för musiken. I

alla kretsar bemöttes han vänligt, och

inom studentvärlden blef han en mycket
populär man. Hans små egenheter väck-

te här blott munterhet, ej löje, och hans
häftighet fördrog man utan att förarga

sig däröfver. Härtill kom, att Atterbom
och Geijer läto honom bli medarbetare
i de nya litterära företagen. Då folk-

visorna 1814—17 utgåfvos, uppdrog man
åt H. att förse melodierna med ackom-
pagnement. Han fördjupade sig i stu-

diet af den svenska folkmelodien och
nedlade resultatet af dessa i en uppsats

i tidskriften Svea 1818: Anmärkningar
öfver gamla nordiska sången (ånyo

tryckt i tredje uppl. af Svenska folkvi-

sor af Bergström-Höijer). Han trodde

sig ha upptäckt, att den svenska folk-

melodien hvilade på en särskild nordisk

tonskala (a-moll med g i st. f. giss till

ledton). Genom studiet af den svenska

folkvisan fick H. mera sinne för melodi-

ens stora betydelse, något som blef till

gagn äfven för hans egen musik, hvil-

ken efter 1815 fick en afgjordt mildare

och mjukare gestalt. Hans arbete för

kyrkomusiken, hvilket mest skulle föra

hans namn åt eftervärlden, begynte re-

dan 1808 med en koralbok. I denna sök-

te han f. f. ggn reformera koralmelodien

i nyare anda, ehuru han ännu ej fullt

arbetat sig in i ämnet. I tidningen

"Phosphorus" och "Eleganttidning" 1810

framlade han vidare sina åsikter och

meddelade några af de svenska koraler-

nas historia i korta drag. Helt säkert

hade han tänkt sig, att han skulle blif-

vit medlem af den 1809 och 1810 tillsatta

psalmkommittén. Han blef dock förbi-

gången af Frigel, hvilken kvarstod som
musikalisk rådgifvare från 1811 till 1818.

Ett förslag till mässbok hade H. utgif-

vit 1799, men han ogillade den själf och

utgaf i stället 1817 en ny. 1818 öfver-

flyttades koralboksarbetet på H. hufvud-

sakligen på Geijers tillskyndan. Under
den häftiga strid, som nu utbröt mellan

H. och Frigel, tvangs H. att intaga en

reaktionärare hållning än han förut nå-

gonsin haft. 1820—21 utgaf han "Svensk

koralbok" (del II med koralhistoriska

anteckningar). Sina åsikter preciserade

han ytterligare i sin 1822 utgifna sam-

ling "Preludier till melodier i svenska

koralboken samt marscher". H. erhöll

ungefär vid samma tid organistbefatt-

ningen vid domkyrkan i Uppsala (1820
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vice organist och 1826 ordinarie). Hans
orgelspel med den ålderdomliga högtid-

ligheten och släpigheten blef i viss mån
skolbildande för 30—60-talets organister

såväl i stad som å landsbygd.
Inom solosången kom H. att få en viss

betydelse såsom fosforisternas musikali-

ska hjälpare och tonsättare. Han satte

här bl. a. musik till Manhem, Vikinga-
säten, Majsång. 1819 trycktes i Uppsala
"Zehn lyrische Versuche mit mus. Be-
gleitung" och 1822 hos Breitkopf &
Härtel en samling "Svenska sånger m.
ack. af pf.". Vid högtidligare tillfäl-

len hade H. att dirigera studentkören,

och då inga lämpliga manskvartetter
förefunnos, fick han äfven skrifva sär-

skilda sådana. Hit kunna räknas: "Un-
der Svea baner", "Samloms bröder",

"Vikingasäten" (1814), "Låt dina portar

upp" (1832), "Viken, tidens flyktiga min-
nen" (1818, text af Geijer till äldre folk-

melodi från Irland, af H. satt för kvar-

tett). Flera af H:s solosånger arrange-

rades äfven för manskör. En samling
svenska folkvisor satta för manskör ut-

gafs i början af 1820-talet (utförligt re-

censerad i musiktidningen Euterpe 1823;

kan följaktligen ej vara utgifven 1832

som allmänt uppges). En mängd aka-

demisk festmusik skref H. på officiellt

uppdrag. I Uppsala bibi. förvaras bl. a.

häraf : musik vid jubelfesterna 1793, 1817,

1830, vid magisterpromotionerna 1818, 21,

30, 33, vid ovationerna 1826, 27, 29, 30;

musik vid parentationen öfver kronprins

Carl August 1810, öfver A. v. Fersen 1811,

öfver Carl XIII; musik till konung Carl

XIV Johans kröning, till kronprins Os-

cars förmälning 1823; slutligen musik
vid sorgfesten efter prinsessan Sophia
Albertina 1829; denna sistnämnda musik
räknas i allmänhet till H:s allra bästa

verk. H. komponerade gärna och med
stor lätthet. Hans tankar kretsade sig

alltid om stora verk, hvilka han ville ut-

föra i framtiden, men alltid kommo hin-

der i vägen för deras nedskrifvande och

med undantag af de nämnda oratorierna

samt en del af festmusiken blef det kom-
positoriska resultatet under den långa

Uppsalatiden af 25 år mera småstycken
än stora tonverk. Af H:s kompositioner

ha hans manskvartetter lefvat längst.

Af oratorierna uppfördes "Försonaren

på Golgatha" 1818 och sedermera flera år

framåt (långfredagar) med skolungdo-
men i Gäfle. Ännu 1842 och 1855 omta-
las, att verket utförts därstädes, och bå-
da gångerna berömmes så väl verket
som uppförandet. Oratoriet "Försona-
ren på Golgata" omtalas såsom uppfördt
1839 i Härnösand. Det synes således,

som om H:s minne troget bevarats i

Norrland. Eljest var redan på 20-talet

den gamla kyrkliga stilen från Seb.
Bachs dagar, hvilken H. alltsedan sin

ungdom lärt sig älska så högt, till stor

del glömd, och 30- och 40-talens beun-
dran för den italienska tonkonsten bi-

drog blott att ännu ytterligare göra den
polyfona musiken föråldrad. — Litt.: C.

A. Forssman, Om J. Chr. Fr. H:s verk-

samhet för tonkonstens utveckling i Sve-

rige, Uppsala 1872; L. Lagerbielke, Sven-
ska tonsättare under 19. århundr., Sthlm
1908 (med förteckn. af H:s verk i tr. o.

ms.); A. Lindgren, Svenska hofkapell-

mästare 1782—1882, Sthlm 1882; F. A.

Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar, Sthlm
1866; E. G. Geijer, Nekrolog, Sami. skr.

VIL 153—158; Mus. ak:s handl. 1866 s. 53;

Triaden 1852 nr 20; T. Norlind, Sv. mu-
sikhist. 1901; B. v. Beskow, Lefnadsmin-
nen, Sthlm 1870, s. 44 ff.; Bref växlade

mellan H. och Frigel tr. i Sv. Musikt.

1909 s. 135 f. (medd. af C. F. Henner-

berg); två H.-bref i Tidn. f. musik (Hel-

singf.) 1912 nr 9 s. 118 ff. (Sv. Musikt.

1912 nr 3). Uppsatserna i koralfrågan af

H. äro bl. a.: Phosphoros, Upps. 1810 s.

51—64, 110—115; Eleganttidning 1810 nr 4

(Svar i Stockholmsposten s. å. nr 198 och

203); Eleg.-t. 1810 nr 20, 21, 22, 24; Sv.

Litteraturtidn. 1813 s. 304 (Svar i Sthlms-

posten nr 139; 142, 146), s. 429-^43 (svar

i Sthlmsp. nr 209, 215, 217, 220), s. 695—

700; Sv. Litt.-tidn. 1821 nr 42, 43, 45 (med

anledn. af C. A. Stielers kritik nr 39 o.

40; H. svarar äfven 1822 i "Preludier till

melodier"); "Philaletes" (Frigel) kritise-

rar koralboken i AUm. Journalen 1824 nr

105 och 106. För vidare litteratur se

bl. a. Törneros', Atterboms, Geijers, Am.
Silfverstolpes m. fl. bref och dagboks-

anteckningar samt Atterboms Bellmans-

biografi (Sv. ak:s handl. XXV, 120); J.

M. Roséns Några minnesblad, 1877; E.

Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bricole,

Sthlm 1910. Om H. och kyrkomusiken se

Pr. Nodermann, Studier i sv. hymnologi.

Lund 1911 s. 48—68. — Se äfven Koral.
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Haf i ditt minne Jesum, psalm
125; Hseffner 125; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 2460 b: Hilf mir, Gott, in

deim Namen bald) af 1557; i Sverige ef-

ter all sannolikhet ej bekant före Hseff-

ner (saknas i koralpsb. af 1697).

Haf tålamod, var from, psalm
233; Haeffner 233; mel. motsvarar nr 263 i

koralpsb. af 1697; troligen af svenskt ur-

sprung (saknas i tyska källor); i finska

koralb. nr 292.

Hagelberg-Raekallio, se Raekallio.
Hagemeister, Julius Richard Alwin

Lebrecht, f. 1. 4. 1846 i Berlin; uppfost-

rad i Stockholm; elev af Fr. Book och

Vilh. Norman-Neruda i violin; sedan ut-

bildad vid högskolan i Berlin 1872—74

(Joachim); anställd i svenska hofkapel-

let 1866—1879, uppträdde då ofta på kon-

serter och skötte andra violinstämman i

Fr. Books stråkkvartett; 1879 anställd

som violinist vid hofoperan i Berlin, där
han 1896 blef konsertmästare; 1884—92

lärare vid Scharwenkas konserv.; har
komponerat orkesterstycken, kammar-
musik, pianosaker och sånger.

Hagen, Sophus Albert Emil, f.

3. 5. 1842 i Köpenhamn; 1869—79 ägare af

Horneman & Erslevs musikhandel och

förlag; har gjort grundliga musikhisto-

riska studier och utgifvit en samling
äldre vokalmusik "Fra Caeciliaforenin-

gen"; hans mest kända samling är "Bör-

nenes Musik", som utkommit i flera upp-
lagor; af egna kompositioner märkas 5

små kantater för soli, damkor och piano
("L'Étoile du matin", "Les heures", "Le
Hanneton", "Hommage ä Tétude", "Chan-
son bocagére"), en operett "Röverbru-
den"; dessutom solosånger.

Hagfors, Erik August, f. 28. 9, 1827

i Ingå, Finland; sångpedagog; student

1848 i Helsingfors; med. kand. 1858;

tjänstgjorde sedan en tid vid lasarett i

Sthlm; 1861 med. dr i Helsingfors; del-

tog som student i den finska hufvudsta-

dens musiklif och medverkade i de af

Pacius anordnade symfonikonserterna
och vid de af amatörer gifna operare-

presentationerna (Kung Karls Jakt 1852,

Barberaren, Kärleksdrycken m. fl.); bil-

dade jämte några studiekamrater en en-

skild förening för kvartettsång, hvarur
Akademiska sångföreningen sedermera
framgick; reste 1862 till Tyskland för att

utbilda sig i musik och musikpedagogisk

metodologi; utnämndes efter hemkom-
sten 1863 till lärare (lektor 1867) i sång
och musik vid folkskollärareseminariet i

Jyväskylä; tog afsked 1893; var medlem i

den af 1886 års kyrkomöte tillsatta kom-
mittén för ombesörjande af lämpliga
melodier till de af mötet antagna nya
svenska och finska psalmböckerna; af

utgifna arbeten märkas: Sångbok för

Helsingfors' Lyceum (1859), Samling af

sånger för Handtverkarnes sångförening
(1860—62); Soumalainen lauluseppe, nais-

ja '<nies-äänille sovitettuja lauluja (1871;

2 uppl. 1897; 2 hft 1883; 3 hft 1898) för

seminarier, skolor och sångföreningar;

Kaikuja Keski-Suomesta (sånger f. bl.

kör 1874; 2 uppl. 1886).

Hagman, Carl, f. 1874 i Larvik, Nor-
ge; operasångare (tenor); elev af Fr.

Arlberg och H. Schirmer i Kristiania

samt J. Forsell i Sthlm; 1898 anställd

vid Vasateatern; var sedan någon tid i

hos Fröbergska o. Selanderska sällska- \
pet; kom 1900 till norska Nationaltea-

tern; studerade 1903 sångkonst i Eng-
land och Tyskland; sommaren 1903 med-
verkade han i Köpenhamn vid Joachim
Andersens symfonikonserter; sjöng äf-

ven s. å. å konsert i Sthlm och vann
mycket beröm; gästade k, t. Sthlm 1904.

Af hans roller märkas: Remendado och
José i "Carmen", Erik i "Värmländin-
garne", Wilhelm Meister i "Mignon",
Manrico i "Trubaduren", Erik i "Flyg.

Holländaren", Lohengrin, Siegmund i

"Valkyrian".

Hahl, David, f. 19. 1. 1847 i Mänty-
harju, Finland, f i Helsingfors 14. 8. 1880;

student i Viborg 1864; fil. kand. 1871; ma-
gister 1873; tog verksam del i Helsing-

fors' Akademiska sångförening och sjöng

äfven med i en del operor, hvilka på 60-

talet gåfvos på finska språket i Helsing-

fors; verkade på 70-talet som repetitor

vid finska operan; var därjämte dirigent

för Akademiska sångföreningen; H. ut-

gaf de i hemlandet mycket spridda kvar-

tettsamlingarna "Studentsånger" (Hfors

1871, 73 och Leipzig 1875) och "Sävelistö"

(f. bl. kör, 2 hftn 1879—80) ; publicerade i

pedagogiskt syfte "Koralbok för sko-

lan"; H. var äfven verksam som förfat-

tare i tidningar och tidskrifter, samt som
lärare i historia och geografi.

Hahr, Z u 1 e i m a, f. 1841 i Stockholm,

t därst. jan. 1864; pianist; elev af Drey-
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schock, Door, Löwegren m. fl. och upp-
trädde med stort bifall på flera konser-

ter i Stockholm; ingick 1863 äktenskap
med löjtnanten C. L. H. Thulstrup.

Hail Columbia, amerikansk folk-

sång; mel. komponerades 1789, då Wash-
ington blef president, och kallades där-

för "The Presidenfs March". Till denna
instrumentala melodi skref Judge Jo-

seph Hopkinson 1798 texten "H. C". —
Litt.: History of American Music.

Halévy, Jacques Fromental, f.

27. 5. 1799 i Paris af tysk-judiska för-

äldrar, t 17. 3. 1862 i Nizza; elev af Ca-
zot, Berton och Cherubini vid konserv,

i Paris; erhöll 1819 Eompriset med kan-
taten "Hermione" men företog resan
först ett år senare; skref 1820 ett "De
profundis" öfver den mördade hertigen

af Berry; komponerade s. å. sin första

opera "Les Bohémiennes"; i slutet af år

1820 afreste han till Italien och vistades

en kortare tid i Rom, där han samman-
träffade med Rossini, sedan en längre

tid i Neapel; å sistnämnda plats skref

han flera canzonetter i italiensk stil och
studerade med ifver den italienska ope-

ran; reste 1822 till Wien, och lärde här
bl. a. känna Beethoven. Hans komposi-
tioner från denna tid visa, att han
grundligt studerat den tyska instrumen-

talmusiken; s. å. återvände han till Pa-
ris och ägnade sig nu med ifver åt ope-

rakomposition dock utan att vinna fram-
gång; ett godt tillfälle att ingående stu-

dera Rossinistilen erhöll H. 1826, då han
anställdes som sångledare vid Theätre
italien; året efter kallades han äfven

till lärare vid konserv.; erhöll 1829 sång-

ledareplatsen vid st. operan; då Hérold
18. 1. 1833 afled, efterlämnade han en

ofullbordad opera, hvilken H. fick af-

sluta. Tack vare Hérolds stora anseende

som kompositör, lyckades H. nu att vin-

na allmänhetens uppmärksamhet genom
fullbordandet af opera "Ludovic". Ej

långt efter detta verk skref han sitt eget

främsta verk: "La Juive", hvilket 23. 2.

1835 fick sin premiär på st. operan (k. t.

Sthlm 1866: Judinnan). Redan s. å. upp-

fördes hans andra storverk "L'éclair"

för op. comique. H. stod vid denna tid

på höjdpunkten af anseende och kalla-

des nu till ledamot af Académie de mu-
sique, där han 1854 öfvertog sekreterare-

posten; erhöll 1833 professuren i kontra-

punkt men utbytte denna 1840 mot pro-
fessuren i komposition vid konserv. Som
lärare stod han under 40-talet i mycket
högt anseende och utbildade flera elever,
däribland Gounod, Massé och Bizet. De
till mer än ett 20-tal uppgående operor-
na efter 1835 gjorde mindre lycka. Re-
dan i "Judinnan" hade han visat sig
älska sceniskt verkningsfulla partier.
Denna kärlek till teatereffekter förde
honom allt närmare Meyerbeerriktnin-
gen (särskildt efter dennes opera "Huge-
notterna" 1836). Detta inflytande be-

gynte göra sig särskildt märkbart med
operorna "Guido et Ginevra" (1838). Un-
der 40-talet stå hans operor i nästan
slafviskt beroende af Meyerbeerstilen.
Af hans senare operor uppfördes på k. t.

Sthlm: "Drottningens musketörer" 1848

("Les mousquétaires de la reine", 1846; i

stilen något erinrande om "L'éelair"),

"Andorradalen" 1888 ("Le val d'An-
dorre", 1848). — Af H:s litterära verk
kunna nämnas sångskolan "Lecons de
lecture musicale" 1857 samt "Souvenirs
et portraits" 1861 och "Derniers souve-

nirs et portraits" 1863, alla högst bety-

dande arbeten. — LMA 1854. — Af bio-

grafier må nämnas af Leon Halévy (bro-

der till H. [berömd författare] 1862; an-

dra uppl. 1863), Monnais 1863 och Pougin
1865.

Halfslut, afslutning på dominanten; se

vidare H e 1 s 1 u t.

Halfton, den minsta intervall, som an-

vändes i vårt tonsystem. Diatonisk
kallas h. mellan två på olika grader af

linjesystemet (c-dess, e-f, h-c); kroma-
t i s k kallas h. mellan två toner på sam-
ma grad (c-ciss).

Halfverade stämmor i en orgel: såda-

na som delas i en bas- och en diskantaf-

delning, hvar för sig regerbara med sär-

skilda registerandrag.

1. Hall, Louis (egentl. Carl Ludvig
Hallencreutz), f. 23. 12. 1814 i Stock-

holm, t 1857 i Paris; kom vid tio års

ålder till Frankrike för att i Lyon upp-

fostras för köpmannayrket; bestämde

sig dock efter en kort tid för den musi-

kaliska banan och begaf sig till Paris,

där han utbildade sig under Liszts led-

ning till pianist. Här uppträdde han

under namnet Louis Hall. Af Liszt

åtnjöt han så stort förtroende, att han

under dennes bortovaro fick undervisa
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hans elever; besökte Stockholm 1843, där

han gaf konsert; H. skref kompositioner

i den briljanta stilen. Ass LMA 1843. —
Litt.: Höijers musiklex.; Stockholms mu-
siktidn. 1843 nr 2.

2. Marie H., f. 8. 4. 1884 i Newcastle-

on Tyne, England; violinist; elev af den

svenska musiklärarinnan Hild. Werner,

sedan 1894—1900 af Edw. Elgar, prof.

Wilhelmj, M. Mossel, Kruse; 1901 spe-

lade hon för Kubelik, som uppmanade
henne att studera hos Sevcik i Prag; ef-

ter studier här 1901—03 konserterade hon
med högst ovanlig framgång i Prag,

Wien och London; har sedan uppträdt å

flera ställen. H. anses för närvarande

vara Englands "violindrottning". — Sv.

biogr. af Hild. Werner i Sv. Musikt. 4.

6. 1903.

1. Hallberg, Carl Fredrik, t 1808 i

Stockholm; sångmästare vid k. t. Sthlm
på 1790-talet; lärare i elementarsång vid

Mus. ak. 1797—1808; kantor och revisor i

Maria kyrka och skola 1781—1808.

2. Bengt Wilhelm H., f. 13. 5. 1824

i Asmundtorp, Skåne, f 4. 5. 1883 i Lands-

krona; org.- och kyrkos.-ex. vid konserv.

Sthlm 1845, cantor scholJE-ex. 1848, musik-

dir.-ex. 1849; biträdde vid denna tid äf-

ven A. Mankell vid sångunderv. i Klara
lärov. och vikarierade som organist i

Klara kyrka; tillika utförde han en del

musikaliska arbeten för Grönhamn och

Foroni; blef 1852 musiklärare vid Lands-

krona allm. läroverk och samtidigt or-

ganist vid stadskyrkan; ägnade sig nu
med ifver och intresse åt kyrkomusikens
historia och fördjupade sig i studiet af

de svenska medeltida musikhandskrif-
terna; 1857 annonserade han i Ny tidn. f.

musik, att han ämnade utge ett "Svenskt

hymnarium", innehållande våra gamla
hymner och sekvenser, men arbetet ut-

kom ej i tryck utan finnes ännu i ms.

hos de efterlefvande; besökte 1860 Skott-

land samt företog 1871 o. 1873 på statens

bekostnad resor i Tyskland, Österrike o.

Italien för uppsökande af nordiska kyrk-

liga melodier från medeltiden; utgaf 1882

en mycket förtjänstfull koralbok, byggd
på djupa och ingående forskningar i

kyrkomusik; han sökte här ge melodi-

erna mera rytmiskt lif; 11 koraler äro

här af honom nykomponerade. På 1860-

talet blef H. varmt intresserad för

skarpskytterörelsen och ledde många af

skytteföreningarnas sångkörer. Hans
skolsångintressen ledde honom in på
solfametoden, efter hvilken han under-

visade så väl i skolan som i sångför-

eningarna. H. arbetade äfven för de
manliga borgarsångföreningarna och
stiftade 1872 ett musiksällskap, hvilket

länge blomstrade (sällskapet uppgick
1888 i en af efterträdaren stiftad mu-
sikförening). Af hans kompositioner

trycktes 1854 och 1878 två häften orgel-

preludier och Ave Maria för sopran,

cello och piano 1858; utgaf dessutom ko-

ralbok i Solfanotation, 2- och 3-stämmi-

ga skolsånger m. m. I ms. finnas dess-

utom: 2 ouverturer, 1 symfoni, 1 scherzo

(alla dessa uppf. i Köpenhamn), 5 stråk-

kvartetter, 2 mässor, 1 requiem, kanta-

ter och mindre sånger. För en skrifven

katolsk mässa erhöll H. 1851 en guldme-
dalj af änkedrottning Desideria. — Litt.:

N. E. Loven, Landskrona IL 124—133;

Sv. Musikt. 1883 nr 10; Ny tidn. f. musik
1857 s. 158 f.; Höijers musiklex.

3. Hanna H.-N o r 1 i n d, den föreg:8

dotter, f. 14. 7. 1858 i Landskrona; elev

af fadern samt (efter 1878) af A. Lager-

gren (orgel) och Hilda Thegerström
(piano); organistex. vid Mus. ak.; stu-

derade 1882—84 vid konserv, i Leipzig

med C. Piutti, Th. Coccius och S. Ja-

dassohn till lärare; verkade sedan som
sånglärarinna i Landskrona och Lund;
har alltsedan 1891 skött organisttjänsten

vid Allhelgonakyrkan i Lund; stiftade

tills. m. sin make N. P. Norlind (s. d.)

1891: "N. P. Norlinds musikskola"; 1909

medstiftare af "Sydsvenska musikkon-
servatoriet" (sedan 1912 dess ledare).

Halldép, Björn (Nalle) Gustaf, f. i

Vimmerby 2. 8. 1862; student i Linkö-

ping 1881; studerade i Uppsala 1881—84,

vid k. konserv. 1885—86; kapellmästare

vid Engelbrechtsturnén 1886—88, Vasa-

teatern 1888—89, Södra teatern 1889—95,

hos Ranft (Djurgårds-, Vasa-, Svenska t.,

Arenat.) 1895—1900, Dram. t. 1900—07,

1909—12. H. har arrangerat flera folk-

vismelodier samt gjort sig känd som
tonsättare af flera populära melodier

samt teatermusik

Hallé, Charles (eg. Halle), f. U. 4.

1819 i Hagen, Westfalen, t i Manchester
25. 10. 1895; kom 1836 till Paris, där

han snart förvärfvade ryktbarhet som
pianist; sammanträffade hösten 1842 i
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Frankfurt a. M. med Mendelssohn, som
öfvertalade honom att besöka England;

han stannade dock ännu 6 år i Paris

och inrättade, jämte Alard och Franc-

homme, 1846 ansedda kammarmusiksoa-
réer i konserv, därst.; 1848 väckte han
uppmärksamhet dels som pianist dels

som dirigent i London; en konsertturné

företagen s. å. tills. m. Grisi och Mario
bl. a. till Manchester föranledde honom
att där slå sig ned för beständigt; öfver-

tog 1850 ledningen af "Gentlemen's con-

certs" i Manchester, och höjde dem snart

till att bli bland de allra främsta i värl-

den; dirigerade från 1857 där årligen 20

orkester- och körkonserter och företog

med sin orkester dessutom konsertresor

öfver hela Storbritannien; i London
medverkade han dessutom fr. o. m. 1861

i de populära konserterna för kammar-
musik och gaf själf egna "piano-reci-

tals"; H. var dessutom verksam som
pianolärare i den engelska hufvudsta-

den; 1880 dr h. c. och 1888 adlad. Sist-

nämnda år ingick han äktenskap med
Vilhelmina Norman-Neruda. H. hade
redan på 70-talet visat intresse för nor-

disk tonkonst och sökt verka för be-

kantgörandet af Fr. Berwalds komposi-

tioner. I och för undervisningsändamål
utgåfvos af honom "Pianoforte school"

(fr. o. m. 1873) och "Musical library" (fr.

o. m. 1876). Hans barn C. E. och Marie
H. tryckte 1896 hans själfbiografi: "Life

and letters of Ch. H."; se äfven L. Engel,

From Handel to Hallé, 1890.

Hallé, Lady, se N e r u d a.

Halleluja (af hebr. hallelu, lofprisen!

och jah, förkortad form af Jahve el.

Jehova), en hebreisk formel, som läm-

nats oöfversatt i bibeln; ordet upptogs
i kristna kyrkan, där h. ingick i mässan
(de temporedelen) ; h. åtföljes af en vers

(versus hallelujaticus) med melodien ut-

vecklad ur det föregående h. Ur den
rika koloratursången på ordet h. upp-

stod sekvensen (s. d.). I de senare

kyrkosångerna, särskildt körerna på
1600- och 1700-talet, intager h. en viktig

plats. I förtoningar af Davids psalmer,

oratorier, mässor m. m. anbringas ofta

h.-körer. Ett godt exempel på sådan
h.-kör finnes i Händels Messias. Äfven
i samma mästares "Judas Maccabaeus"
finnes en sådan.

Hallen, Johan Andreas, f. 22. 12.

1846 i Göteborg; studerade musik vid

konserv, i Leipzig (Rheinberger, Rietz)

1866—71; dirigent för Göteborgs musik-
förening 1872—78; sånglärare och musik-
referent i Berlin 1879—83; hösten 1884

kom H. till Stockholm (redan 1875 hade
han i hufvudstaden å en konsert på k. t.

presenterat sig som tonsättare och diri-

gent); 1885—95 var han ledare för Fil-

harmoniska sällskapet (s. d.) och upp-
förde under denna tid flera stora kör-

och orkesterverk; 1892—97 kapellmästare
vid k. t.; 1902—07 dirigent för det af

honom bildade Sydsvenska filh. sällska-

pet; sedan åter bosatt i Stockholm som
lärare i komposition vid konserv. •— H.
har utöfvat en omfattande komposito-

risk verksamhet. Under sin Berlinvi-

stelse skref han sin första af Wagner
påverkade opera "Harald Viking", hvil-

ken på Liszts rekommendation uppför-

des i Leipzig 1881 (Sthlm 1884). Sedan
följde operorna "Hexfällan" 1896 (om-

arb. 1902: "Valborgsmässa") och "Val-

demarsskatten" 1899; den sistnämnda
blef tämligen omtyckt och sättes med
rätta högt som svensk själfständig opera.

Jämte operorna har H. framför allt vun-

nit ett varmt erkännande för sina bal-

lader för solo, kör o. orkester; hit höra:

"Vineta", "Pågen och kungadottern",

"Drömkonungen o. hans käresta", "Troll-

slottet", "Styrbjörn starke"; af öfriga

kompositioner kunna nämnas körverken
med ork.: "Juloratorium", "Sverige",

"Requieseat" (solo, kör o. piano); af or-

kesterverken: symfoniska dikterna "Die

Toteninsel" o. "Sphärenklänge", "Ur Val-

demarsagan", "Ur Gustaf Vasa saga" (mu-

sik till D. Fallströms tablåer vid Gustaf

Vasajubileet 1896), 2 rhapsodier, "Suite

nr 3", "Huldigungsmarsch", "Frithiof",

"Vårbrytning", "En sommarsaga", "Sten

Sture" (med melodram), "I skymningen"
(stråkork.) m. fl.; dessutom solosånger.

H. har äfven verkat som musikkritiker

i Värt Land (Nya Dagl. All.-Vårt Land),

Ord o. Bild m. fl. tidningar och tidskrif-

ter samt utgaf 1894 "Musikaliska kåse-

rier". H. begynte som kompositör med
att vandra i Wagners och Liszts fot-

spår men tillkämpade sig under 80- och

90-talet en större själfständighet, och

hans sista opera står afgjordt på svensk

grund. H. älskar praktfulla orkester-

målningar och behärskar på ett sällsynt
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sätt instrumentationen; äfven äro hans
körer ofta liffulla och mäktiga i sin

verkan. I flera af sina körverk och or-

kesterverk står han som en af sin sven-

ska samtids främste.

Hallencreutz, se Hall.
Halling, norsk springdans i ^A-takt;

solodans för två män, till en del med
mycket häftiga rörelser; tempo närmast
allegretto; dansen har troligen uppstått

i Hallingdalen; hardangerfelan ackom-
pagnerar ofta dansen i Norge; en be-

römd folklig kompositör af h.-danser är

"Maliser-Knud", som skref mest på 1840-

talet. H. blef äfven populär i Sveriges

västliga och sydliga provinser och dan-

sades där hos allmogen hufvudsakligen

på 1820—40-talet. De svenska turerna

äro något olika de norska. H. beskrif-

ves bl. a. i Fredrika Bremers "Strid och
frid" samt i "Lekstugan" II; se äfven

T. Norlind, St. i sv. folklore s. 391. För-

träffliga exempel på norska h.-melodier

finnas hos Ludv. M. Lindeman, Aeldre
och nyere norske Fjeldmelodier; dess-

utom hos E. Grieg m. fl. norska kompo-
sitörer. Svensk h.-melodier bl. a. i Dy-
becks Euna.
Hallingkastet, en sluttur i dansen hal-

lingdansen; en "hjulning", där den dan-

sande söker nå takbjälken.

Hallström, Ivar, f. i Stockholm 5. 6.

1826, t därst. 21. 4. 1901; elev af Passy
och Stein i hufvudstaden; 1845 student

i Uppsala och aflade där 1849 hofrätts-

examen; i univ.-staden tillhörde han
prins Gustafs förtroliga krets och kom-
ponerade tills, med denne furste två-

aktsoperan "Hvita frun på Drottning-

holm", hvilken 1847 uppfördes på k. t.

Sthlm. Efter prinsens död kallades han
1850 till bibliotekarie hos prins Oskar,

sedermera konung Oskar II; bosatte sig

s. å. i hufvudstaden och verkade i bör-

jan som pianolärare, ända tills han 1861

öfvertog ledningen af A. F. Lindblads
musikskola. Intill 1872 innehade han
denna senare befattning. LMA 1861. H.
var kommissarie vid svensk-norska mu-
sikafdelningen vid världsutställningen i

Paris 1867; instruktör för sångscenen å

k. t. 1881—85; bland de artister, som
härvid utbildades under hans ledning
märkas operasångarna Ödmann, Lemon,
Bergström m. fl.; bland hans enskilda

sångelever märkas konung Gustaf V och

prins Karl. — H. har förvärfvat sig

anseende som operakompositör. Hans
mest bekanta verk är operan "Den
bergtagna" (k. t. Sthlm 1874, sedan i

Miinchen, Köpenhamn och Hamburg).
Af de öfriga operorna må nämnas: "Her-
tig Magnus och sjöjungfrun" (uppf. k. t.

1867), "Vikingarne" (k. t. 1877), "Neaga"
(1885), "Jaguarita" (1884), "Granadas dot-

ter" (1892), "Liten Karin" (1897). Af
operetter och sagospel märkas: "Den
förtrollade katten" (k. t. 1869), "Mjöl-
narvargen" (1871), "Silfverringen" (1880),

"Aristoteles" (1886), "Per Svinaherde"
(1887), "Hin ondes snaror" (1900), "En
dröm" (balett, 1871), "Ett äfventyr i

Skottland" (balett, 1875), "Melusina"
(1882), musik till Hedbergs skådespel
"Stolts Elisif" (1870) m. fl.; "Kajsa
Rulta och hennes katt", musikaliskt
skämt för småfolk (1900), "Eolf Krake",
impromptuoperett (2dra akten af V.

Svedbom), "Mästerlotsens minnesdag",
tillfällighetspjes i 1 akt. Näst "Den
bergtagna" ernådde "Den förtrollade

katten" stort anseende. De öfriga ha
endast gifvits ett fåtal gånger. H:s
teaterverk utmärka sig för stor melodi-
rikedom; stilen har i öfrigt fransk ele-

gans och grace. Den sceniska delen är
alltid dramatiskt effektfull och erinrar

ej så litet om Meyerbeer. H. blir aldrig

grubblande och musiken utmärker sig

mera för sentimentalt svårmod än djup.

Harmonierna verka ej sällan tomma och
intetsägande samt ge åt musiken i sin

helhet något föråldradt. Folkvisstilen

har dock gjort hans sceniska verk popu-
lära, och flera visor ur operorna sjun-

gas ännu. Det rent svenska ämnet i

flera af hans operor har med en viss

rätt gifvit honom namnet Sveriges '.'na-

tionellaste" tonsättare för scenen. In-

strumentationen var ej hans starka sida,

och han anlitade, särskildt i början,

härvid Conrad Nordquists hjälp. Som
sång- och romanskompositör har H. va-

rit högt uppburen allt sedan de första

sångerna utkommo på 1850-talet. Af
hans sånghäften må särskildt framhäf-
vas: "Drei ernste Lieder", "Minnen från
Italien", "Sinaia-album" m. fl.; bland
de populäraste af hans sånger märkas:
"Om kvällen", "Sensitivan", "Kung Erik
och liten Karin" samt "Sängarens hem".
Af kantater samt verk för soli och kör
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kunna nämnas: "Uppsala minne", 1878

(soli o. manskör m. piano), "Blommor-
nas undran", 1860 (idyll f. soli, kör o.

p., prisbelönt af Mus. konstföreningen

och ett af hans främsta verk), "Herr
Hjalmar och skön Ingrid" (idyll f. kör

o. soli), "Das Sonnenkind", 1884 (för kör

o. soli), "Skaldens hämnd", 1894, Sången
(för basbaryton o. ork.), "Festkantat

1897", "Kantat vid invign. af k. t. 1898"

(för s., k. o. ork.), "Sfinxen", 1898 (för

s., k. o. ork.); dessutom kantater vid St.

Eriks 100-årsfest 1856, kon:s och drottn:s

silfverbröllop 1882, Adolf och Math. Le-

mons silfverbr. 1887, John och L. Bäck-

ströms silfverbr. 1899. Af hans sånger

för manskör kan nämnas dryckesvisan:

"Vinet fradgar, ögat glimmar." H. har

dessutom utgifvit flera pianokomposi-
tioner (variationer öfver folkvisor, al-

bum för ungdom m. fl.) samt för piano

solo arrangerat utdrag ur sina sceni-

ska verk. Till dessa skref mestadels

Frans Hedberg libretton. Till en del

af körverken skref konung Oscar II

texten. Bland hans talrika beundrare
bör särskildt nämnas drottning Elisa-

beth af Rumänien (Carmen Sylva);

hennes dikter tonsattes ej sällan af den
svenske kompositören. — "Den konst H.
odlade var glädjens, det blida hjärtats,

och glad ljöd hans sång ända in i dö-

den. Hans melodier voro spelande. Bäst
lyckades han nog i romansen och vi-

san, men äfven inom den lyriska dra-

matiken hade han skapat sig ett namn,
som sent skall glömmas" (F. Hedberg
vid minnesvårdens aftäckande å H:s
graf 1906). Flera af orig.-partituren till

H:8 operor finnas i Mus. ak:s bibliotek.

— Litt.: L. Lagerbielke, Sv. tonsättare,

Sthlm 1908 (med förteckn. af hans
komp.); Sv. Musikt. 1884 s. 113, 1897 s.

90, 1901 s. 57 m. fl. st.

Halonen, Heikki, f. 2. 10. 1882 i La-
pinlahti, Finland; violinist; elev af Filh.

sällsk:s orkesterskola i Helsingfors samt
af Marteau och Auer; spelade 1900 vid

Filh. orkesterns turné genom Tyskland
och Frankrike (världsutställningen i

Paris). H. har med stor framgång kon-
serterat i Finland och är f. n. anställd

som konsertmästare vid Filharmoniska
sällskapets orkester i Helsingfors.

Hals; tvenne bröder H.: Karl (f. 27.

4. 1822, t 8. 12. 1898) och Peter (t 1877)

grundade 1847 tillsammans en pianofa-

brik, hvilken på kort tid fick anseende
som en af de främsta i Norden; vid år-

hundradets slut hade ej mindre än 14,000

instrument utgått från fabriken; Karl
H:s båda söner Thor och Sigurd
hade på 80-talet inträdt i firman. Jämte
pianofabriken grundade bröderna Hals
äfven ett förlag och en musikhandel,
hvilka dock 1908 uppgingo i det af brö-

derna Thor och Sigurd H. samt Wilh.
Hansen, Kphn, grundade "Xorsk musik-
forlag".

Halte Hulda, skådespel af Björn-

stierne Björnson med musik af flera

tonsättare; skalden själf uppmanade den
svenske kompositören Albert Rubenson
i bref 1865 att skrifva musiken, något

som äfven skedde; stycket har sedan

gifvits med R:s musik såväl i Kristi-

ania som på några platser i Tyskland.

Mus. Konstför., Sthlm, tryckte 1902 6

nummer ordnade efter R:s egen önskan
för användning till konsertbruk (1. mel-

lanakt, 2. terzett, 3. visa, 4. mellanakt,

5. dans m. sång, 6. sorgmarsch m. kör).

— En opera "Hulda" i 4 a., med text

af Grandmougin, helt och hållet byggd
på Björnsons skådespel, tonsattes af Cé-

sar Franck (orkestreringen ej af honom)
1879—85 och gafs f. ggn på Monte Carlos

teater 4. 3. 1894.

Halvorsen, Johan, f. 15. 3. 1864 i

Drammen; elev af konserv, i Stockholm
1884—86 (Lindberg i violin, Nordqvist i

harm.); konsertmästare i musiksällska-

pet "Harmonien" i Bergen 1887; stude-

rade sedan vid konserv, i Leipzig för

prof. Brodskij; uppträdde som violinist

vid flera konserter i Leipzig och Kri-

stiania; någon tid konsertmästare vid

Philh. Society i Aberdeen; därefter i

3 års tid lärare vid musikinstitutet i

Helsingfors; reste sedan till Berlin och

Llittich och studerade under Albert

Becher teori och under C. Thomson vio-

lin; därefter i 6 år kapellmästare vid

teatern i Bergen och ledare af "Harmo-
niens" symfonikonserter; fr. o. m. 1899

kapellmästare vid Nationalteatern i Kri-

stiania, där han äfven dirigerar symfo-
nikonserterna. H. har dessutom diri-

gerat i Stockholm (1903, 04), Paris (La-

moureux) och Berlin (norsk musik vid

Wagnerfestligheterna). Af hans kompo-
sitioner märkas: 3 suiter för violin och

23
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p.; en violinkonsert; musik till "Vasan-

tasena", Björnsons "Kongen" och "Over

-^vne", Drachmanns "Gurre"; "Fosse-

grimen", "Dronning Tamara-suite", kan-

taten vid kung Håkans kröning, Passa-

caglia, "Sarabande con variazione", flera

mindre stycken för sång och kör.

Hambo, se Hambopolska.
Hambopolka, hambopolKett ("hop-

pare", allmogenamn), svensk folkdans,

närstående "gammalvals"; öfvergångs-

form mellan polska och polka; i 'A-takt;

se T. Norlind, St. i sv. folklore s. 396 f.

Hambopolska, (hanebopolska, bondp.,

körep., svingedans, horrepolska, sväng,

hamburska, hamburgska m. m.), svensk

folkdans; dans i hastigt tempo, 'A-takt;

art af polska; populär på 1840-talet.

Litt.: T. Norlind, Studier i sv. folklore

s. 395; se vidare Polska.
Hambourg, Mark, f. 30. 5. 1879 i Bo-

guczar. Sydryssland; pianist; utbildad i

London och Wien (Leschetizky) ; företog

1895 en konsertresa till Australien och

dref sedan egna studier, tills han 1899

framträdde som fullmogen konstnär.

Han har sedan konserterat öfver hela

Europa och Nordamerika och skördat

varmt bifall öfverallt för sitt tekniskt

fulländade och temperamentsfulla spel.

H. gästade Norden 1907.

Hamburska, se Hambopolska.
Hamerik (eg. H a m m e r i c h), As-

ger, f. 8. 4. 1843 i Köpenhamn; elev af

Matthison-Hansen, Gade och Haberbier
samt 1862—64 af H. v. Bulow och Wuerst
i Berlin; under sin vistelse i Tyskland
rönte han inflytande af Wagner och slöt

sig 1866 i Paris nära till Berlioz, som
gjorde honom till juryman för musik
vid världsutställningen 1867. För denna
komponerade H. en med guldmedalj be-

lönad "Fransk frihetshymn" (för s., k.

o. harmoniork., 2 orglar, 14 harpor o. 4

kyrkklockor). Året innan hade han för

firandet af den nya riksdagsordningen i

Sthlm skrifvit en "Svensk frihetshymn".

1865 skref han operan "Tovelille", 1868

"Hjalmar og Ingeborg" o. 1870 "La Ven-
detta", hvilken sistnämnda uppfördes s. å.

i Milano; 1871 komponerade han "Den
rejsende"; kallades sistnämnda år till

direktör för Peabody institutet i Balti-

more, hvars konservatorium och sym-
fonikonserter han ledde intill 1898; sökte

här bl. a. att vid konserterna göra ame-
rikanarna bekanta med nordisk musik
(Gade, Hartmann [far och son], Joh.

Svendsen, Grieg, Söderman m. fl.); före-

tog 1899—1900 konsertresor för uppföran-

de af egna kompositioner för orkester

och för kör bl. a. till Berlin, Wien, Miin-

chen, Leipzig, Dresden, Paris och Mi-

lano; är sedan 1900 bosatt i Köpenhamn.
Af hans senare verk märkas 7 symfoni-

er (op. 29: 1880, op. 32: 1883, op. 33: 1885,

op. 35: 1889, op. 36: 1891, op. 38 [för stråk-

ork.]: 1896, op. 40 [körsymf.]: 1898), 5

nordiska suiter (op. 22—26: 1872—78), re-

quiem op. 34 (1887), "Jödisk Trilogi" f.

ork. op. 19 (1868), "Kristelig Trilogi f. s.,

kör o. ork. op. 31 (1882), "Opera utan

ord" f. ork. op. 30 (1881), "Majdans" f.

damkor o. ork. op. 28 (1879), "Höstdans"

f. damkor o. ork. op. 37 (1892), konsertro-

mans f. cello m. ork. op. 27 (1878), folk-

visa med variationer f. stråkork. och

harpa op. 41 (1912); dessutom kantater,

orgelpreludier, konsertstycken, sånger

m. m.; samt en lärobok i musikteori på
engelska (Baltimore 1895).

Hamilton, H u g o A d o 1 f , f . 2. 10. 1802,

t 5. 6. 1871; generaldirektör m. m.; chef

för k. t. 6. 8. 1844—L 12. 1848; under den-

na tid riktades teaterns repertoar med
flera betydande verk, dock hufvudsakli-

gen dramatiska, ej musikaliska; teaterns

dåliga ekonomi lyckades han förbättra

genom sträng sparsamhet.

Hamischer, Johann Jacob, orga-

nist, född i Hamburg; sökte och erhöll

befattningen som organist vid Jakobs
kyrka i Stockholm 1673; f troligen på
1680-talet i Stockholm. H. skref några
"puncta" öfver hvad en organist borde

kunna och inlämnade dem till kyrkorå-

det, då han sökte platsen i Stockholm;

en afskrift af dem finnes i Hiilphers'

ms. till orgelverksbeskrifningen och har

blifvit tryckt i Smlb. d. IMG VII, 640 f.

(1906) af T. Norlind.

Hamlet, opera i 5 a. af Barbier och

Carré efter Shakespeare; musik af A.

Thomas; pr. på St. operan. Paris, 9. 3.

1868; ej gifven i Sverige men vida känd
genom den svenska sångerskan Kristina

Nilsson, hvilken i denna 1869 firade stora

triumfer i London; i Opheliascenen fin-

nes inlagd mel. till "Näckens polska".

Hammarberg, Olof Petterson, f.

6. 6. 1871 i Göteborg; orgelbyggare; ut-
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bildad i Tyskland (Hannover) och Ame-
rika (Milwaukee); H. är varm anhän-

gare af Schuelkes rörpneumatiksystem;
har byggt orglar i Lunds, Göteborgs,

Skara, Karlstads och Västerås' stift. Se

vidare N. P. Norlind, Orgelns allm. hist.

s. 148 f.

Hammarsköld, se Holmberg, Em.
Hammer, Heinrich, f. 27. 10. 1862 i

Erfurt; elev i violin af Pott och Mar-
sick; dirigent för musiksällskap i Haag
och Haarlem samt för Filharmoniska or-

kestern i Lausanne; organiserade 1905

Göteborgs orkesterförenings orkester o.

ledde den intill 1907; har sedan varit

verksam som dirigent i Washington.

1. Hammerlch, A n g u 1 (broder till

Asger Hamerik), f. 25. 11. 1848 i

Köpenhamn; student 1867, cand. polit.

1872, assistent i statsanstalten för lifför-

säkring 1872—80; redan tidigt hade hans
håg stått till tonkonsten; i violoncell-

spel hade han bl. a. haft till lärare Rii-

dinger och Fr. Neruda; under 1870-talet

öfvergick han så småningom till musik-
historiskt o. musikkritiskt författarskap;

blef 1876 musikalisk medarbetare i "Nser

og Fjern" och fortsatte sedan i "Illustre-

ret Tidende"; inträdde 1880 i "National-

tidende", där han ännu är musikanmä-
lare; 1892 fil. dr. på afhandlingen "Musi-
ken ved Christian IV :s hof"; sedan 1896

docent vid universitetet i Kphn i mu-
sikhistoria; sedan 1898 ledare af det af

honom själf stiftade instrumentalmuseet.

Af hans musikhistoriska skrifter mär-
kas: Musikföreningens Historie siden

1836 (1886), Kjöbenhavns Musikkonserva-
torium 1867—1892 (1892), Kammarmusik-
föreningen 1868—93 (1894), N. W. Gade
(1891), J. P. E. Hartmann (1900; tysk

uppl. 1901); Studier över Bronzelurerne i

Nationalmuseet i Kbhn (1893, tysk uppl.

1894), Et historisk Orgel paa Frederiks-

borg Slot (1897), Studier över Isländsk

Musik (1900, tysk uppl. s. å.), Musikhi-
storisk Museum (1909, tysk uppl. 1911),

Musical relations between England and
Denmark in the Seventeenth century

(1911), Musik-Mindesmaerker fra Middel-
alderen i Danmark (1912). H:s musikhi-
storiska skriftställarverksamhet har ut-

märkt sig för på samma gång djup
grundlighet som klarhet och reda. H.
har aldrig stannat vid detaljforsknin-

gen, utan från denna som utgångspunkt

letat sig fram till de stora klara öfver-

sikterna, som ge förståelse äfveu öfver
musiken som kulturfaktor. Af stor bety-
delse ha därför hans studier öfver brons-
ålderslurarna blifvit. Likaså kan hans
afhaudling öfver musiken vid Christian
IV:s hof anses ha lämnat ett af de för-

sta uppslagen till en verklig, på grund-
lig källforskning hvilande musikhisto-
risk framställning af den äldre danska
musikhistorien. Instrumentalmuseet (s.

d.) har under de sista 10 åren visat en
högst ovanlig utveckling, och de värde-
fulla skatter där samlats, komma att

bli för musikforskningen af stort värde.
Den sist utgifna studien öfver de dan-
ska sekvenserna under medeltiden ut-

märker sig för samma gedigenhet och
musikhistoriska mogenhet som alla de
föregående.

2. G o 11 a Andrea Boden hof f-H.„

den föreg:s hustru, f. 1. 11. 1854, f 1903;

pianist; elev af Orpheline Olsen-Schram,
E. Horneman och Fr. Neruda; uppträdde
ofta på konserter i den danska hufvud-
staden, där hennes spel utmärkte sig för

nobelhet och intelligens.

Hammerschmidt, Andreas, f . 1612 i

Briix, Böhmen, t 29. 10. 1675 i Zittau; or-

ganist först i Wesenstein, 1635—39 i Frei-

berg, sedan till sin död i Zittau; var af

stor betydelse för utbildandet af den
kyrkliga körstilen och blef en af de
främste förmedlarna mellan Schiitz och
Bach samt Handel inom passionen, ora-

toriet och kyrkokantaten. Hans verk
voro synnerligen populära i Sverige och
sjöngos vid de flesta gymnasier i landet

under andra hälften af 1600-talet. Af
hans tryckta verk finnas bl. a. följande

ännu i behåll i svenska bibliotek: "Mu-
sikalische Andachten": I 1639 (Väst.), II

1641 (Väst.), IV 1646 Upps.; Väst.; Öre-

bro; Växjö [uppl. af 1669]), V 1653

(Väst.); "Dialogi öder Gespräche", 1645

(Upps.); "Missa;" 1663 (Växjö), "Fest-

Bass- und Danck-Lieder", 1658 (Väst.;

Växjö), "Fest- und Zeitandachten", 1671

(Växjö), "Musikalische Gespräche iiber

die Evangelia", 1655 (Väst.; Växjö; Ty-
ska k:s bibi. i Mus. ak. Sthlm). Af hans
verk utgaf Denkm. d. Tonk. in Österr.

"Dialogi" 1645.

Han lefver, o min ande, psalm
108; Hasffner 108; mel. motsvarar nr 169

i koralpsb. af 1697; finnes på 1670-talet i
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Kappehandskr., k. b., Sthlm; saknas i ut-

ländska källor.

Hannikainen, P. J., f. 9. 12. 1854 i Hel-

singfors; student 1875; pedag. ex. 1888;

ex. i musikteori 1893; lärare vid finska

lyceet i Helsingf. 1882—87, vid folkskole-

lär.- och lärarinnesem. i Jyväskylä, 1887

—93 som bitr., sedan ord. lektor (sång,

piano, mus. teori); företog 188/ en peda-
gogisk studieresa; dirigent för sångkö-
ren "Y. L." (Ylioppilaskunnan Laulajat
-= studentkårens sångare) 1882—85; di-

rigent vid 9 sångfester, af hvilka 4

större, allmänna och 5 lokala, i olika

delar af Finland 1887—1911; H. grundade
den första musikaliska tidskriften på
finska språket: "Säveleitä (= toner) och
utgaf den 1887—90 (43 månadshftn utgif-

Ba); H. har äfven samlat folkvis- och
folkdansmelodier, särskildt i Karelen
1877—86; har uppträdt som musik- och
teaterrecensent i tidn. "Uusi Suometar"
1885—87, m. fl. H. har utgifvit flera

sånghäften hufvudsakligen för skolbruk

samt manskvartetter, fosterländska sån-

ger m. m.; har i allt komponerat 80—90

sånger. Hit höra bl. a. "Pieni Laulusep-

pele" (Liten sångblomsterkrans) 5 hftn;

"Sirkkunen" (ett fågelnamn) 6 hftn;

"Laulutoveri (sångkamrat); "Kolme lau-

lua" (3 sånger); "Isänmaallisia lauluja"

(fosterländska sånger).

1. Hansen, Frantz Johannes, f.

4. 9. 1810 i Köpenhamn, t 14. 3. 1852 som
fullmäktig i justitsministeriet; dansk
diktare; var en begåfvad dilettant, som
ansågs för Weyses bäste elev; kom-
ponerade bl. a. "6 Galopper til Studen-

terforeningen" (1836) samt några till-

fällighetsstycken; H. var äfven god
pianist.

2. Christian Julius H., f . 6. 5.

1814 i Köpenhamn, f 15. 3. 1875 därst.,

elev af J. P. E. Hartmann; var 1841 en

af medtäflarna om Musikföreningens
pris för en ouverture; Gade tog priset

med sin Ossianouverture men H:s arbete

vann hedersomnämnande; 1845 organist

och 1851 klockare vid Garnisonskyrkan;
dirigent i flera föreningar, däribland fr.

1848 till sin död i studentsångförenin-

gen; 1852 kammarmusiker; utgaf flera

manskvartetter, af hvilka "Sex Sange
for 4 Mandsstemmer" tillägnades stu-

dentsångför. i Lund; ur samlingen "Tre
Sange for 4 Mandsstemmer" op. 5. har

särskildt sången "Fra Kysten" blifvit

populär; Musikfor. uppförde 1875 "En
Vaardag" för tenorsolo, kör o. ork.

3. Louise A m a 1 i e H., f. 14. 4. 1828 i

Köpenhamn, f 9. 11. 1879 i Husum; violi-

nist; elev af W. Ernst 1843 och 1847—48;

spelade vid slutet af 40-talet och början
af 50-talet ofta å konserter i danska huf-
vudstaden och vann mycket anseende;
ingick 1856 äktenskap med G. A. W. Has-
selriis, och uppträdde sedan mindre ofta.

4. Frederik Thor vald H., f, 3. 5,

1847 i Köpenhamn; 1867 medlem af or-

kestern i Tivolis konsertsal och 1884 an-

ställd som trumpetare i k. m:ts kapell

(är en af Danmarks mest betydande
trumpetare); har äfven spelat med i

kammarmusik som violinist och altvioli-

nist; komponerade bl. a. en suite f. ork.,

"Chanson du soir" för stråkork. o. harpa,

en violinromans m. stråkork. o. 2 horn,

serenader för åtskilliga instrument, vio-

linromanser m. m.
5. N i c o 1 a i H., f. 20. 2. 1855 i Köpen-

hamn; elev af Schiörring och Attrup i

Kphn och i Paris 1882; medlem af Neru-
dakvartetten till 1889; musikdirektör vid
Folkteatern 1885—93; musiklärare vid k.

blindinstitutet; H. är ordf. i Musiker-
föreningen sedan 1901. H. har utgifvit

"Praktisk Violinskole" I, II m. suppl.;

"Ny Violinskole för Seminarier" m.
suppl.; "30 melodiske Etuder for Violin";

dessutom bearbetningar och arrange-

menter; sånger för en och flera stäm-
mor; 2 operetter; "Violinspillerens Un-
derholdningsbog" m. m.

6. Wolfgang Thomas H., f. 22. 3.

1864 i Köpenhamn; pianist; elev af Hor-
neman och H. Bischoff; upprättade 1895

"fllharmoniska soaréer" för kammarmu-
sik och har gifvit ett fyrtiotal konser-

ter med dessa i Köpenhamn, danska
landsorten samt i Sverige (Lund); H.
har ofta uppträdt som solist på konser-

ter i Danmark och Tyskland (Berlin,

Dresden); är sedan 1901 lärare vid k.

danska musikkonserv.; har utgifvit 3

häften pianostycken af instruktivt inne-

håll.

7. Agnes Charlotte Dagmar H., f. 19.

2. 1865 i Köpenhamn; brorsdotter till H.

3; pianist; elev af Edm. Neupert; har
sedan 1882 varit en ofta anlitad och högt
skattad kraft vid konserter i den danska
hufvudstaden; 1892 gift A d 1 e r.
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8. E o b e r t Emil H., f. 25. 2. 1860 i Kö-
penhamn; den föreg:s broder; 1874 elev

af Kiidinger vid Kphns konserv, och Fr.

Neruda; 1877 anställd i k. kapellet där
och sedan 1891 vid Gewandhausork. samt
Stadtteatern i Leipzig; skref flera be-

römda verk för ork. och för kammar-
musik.

9. N i e 1 s H., f. 23. 3. 1880 i Kjeldstrup

Hyllemark vid Slagelse, Danmark; ope-

rasångare; elev af konserv, i Kphn 1906

och sedan af Vald. Lincke samt af Jean
de Keszké i Paris 1911—12; elev af k. t:s

operaskola 1908; debuterade 27. 11. 1909

som Rodolphe i Bohéme på k. t. Kphn;
af hans roller sedan må nämnas: Hoff-

mann i "Hoflmanns Aeventyr", Mario
Cavaradossi i "La Tosca", Cajus Fla-

vius i "Et Bryllup i Katakomberne",
Pinkerton i "Md. Butterfly"; fast en-

gagement vid k. t. Kphn sedan 1910.

10. Jörgen Christian H., f. 24. 5.

1812 i Köpenhamn, t 24. 2. 1880 därst.;

operasångare (baryton); elev af Siboni

(Wexschall i violin); debuterade 1832 på
k. t. Kphn; fick 1836 sig anförtrodd titel-

rollen i "Hans Heiling" och vann där-

med så stort anseende, att han fr. o. m.
nu var k. t:s främsta stöd och i hög
grad blef publikens gunstling; ända till

1873 kvarstod han vid k. scenen i Kphn
(sista ggn 2. 5. titelrollen i "Farinelli");

bland hans c. 150 roller märkas: Don
Juan, Vilhelm Tell, Figaro, Agamem-
non. Simson i "Josef", Czaren i "C. o.

timmermannen". H. var äfven allmänt
beundrad som konsertsångare. — Litt.:

Th. Överskon, J. Chr. H., 111. Tidende
XIV, 53 f.; P. Hansen, Den danske
Skuepl. II, 372—77, III, 96 f.

11. E r h a r d Ludvig Jörgen Peter H.,

f. 18. 11. 1839 i Köpenhamn, den föreg:s

son; operasångare (baryton); elev af C.

Helsted; debuterade 30. 11. 1864 som Bel-

core i "Kärleksdrycken" och var sedan
anställd vid k. scenen i Kphn till 1885;

roller: Monostatos i "Trollflöjten", Gref-

ven i "Fig:s bröllop", Luna i "Trubadu-
ren", Telramund i "Lohengrin" m. fl.;

sjöng äfven ofta i "Musikföreningen".
12. Anna Doris H., f. Pfeil 3. IL 1847

i Köpenhamn, den föreg:s hustru; opera-

sångerska; debuterade som Anna i "Don
Juan" 16. 3. 1867 och utbildade sig sedan
i Paris för Wartel och sjöng med stor

framgång särskildt i Wagneroperor (El-

sa i "Lohengrin", Eva i "Mästersångar-
ne"); hon tillhörde den danska k. sce-

nen till 1885; roller: Valentine i "Huge-
notterna", Rachel i "Judinnan", Alice i

"Robert", Bergdrottningen i "H. Hei-
ling", Grefvinnan i "Figaros bröllop",

Fidelio, Ingeborg i "Drot og Marsk"
m. fl.; sjöng äfven i "Musikföreningen".
Hansens [Wilhelm H:s] musikförlag,

Köpenhamn, grundlagdt 1857 af J.

Wilhelm Hansen (f. 10. 11. 1821,

t 1904), som senare upptog i firman sina

två söner Jonas Wilhelm H. (f . 10.

4. 1850) och Alfred Wilhelm H. (f.

29. 10. 1854); 1879 utvidgades förlaget ge-

nom uppköp af de två musikförlagen C.

C. L o s e och Horneman & Erslev;
1887 upprättade firman en filial i Leip-

zig; 1908 grundlades i förening med brö-

derna Hals i Kristiania Norsk mu-
sikförlag och 1909 inträdde bröderna
Wilh. H. i styrelsen för bolaget Nor-
disk musikförlag, Kphn, med
hvilken firma sedan dess ett intimt sam-
arbete förefinnes. I "Norsk musikfor-
lag" har äfven Warmuths musikförlag
ingått. Firman H. är nu innehafvare
af det mest betydande musikförlaget i

Skandinavien. I dess förlagskatalog

träffas namn på de flesta mera bety-

dande skandinaviska kompositörer för-

utom talrika främmande och på de se-

nare åren har det särskildt gjort sig

förtjänt om instruktiva upplagor af

klassiska verk, redigerade af betydande
musikpedagoger; till förlaget hör eget

nottryckeri.

Hans Heiling, romantisk opera i

3 a. med ett förspel, text af Ad. Devri-

ent, musik af Marschner; pr. Berlin 24.

5. 1833, Sthlm 1865, Kphn 1836. I Sthlm
nedlades operan redan 1866 och återupp-

togs ej förrän 3. 1. 1906 (med J. Forsell

i titelrollen), dock äfven denna gång
utan att kunna hålla sig en längre tid

uppe. I Danmark väckte den större upp-
märksamhet, och 1836 blef med anled-

ning af denna opera ett märkesår i den
danska teaterhistorien. Intill 1879 hade
den där gifvits ej mindre än 86 ggr.

Hanslick, E d u a r d, f. IL 9. 1825 i

Prag, t 6. 8. 1904 i Wien; musikkritiker;

elev af Thomaschek i musik; studerade

dessutom juridik vid univ. i Prag och
blef 1849 dr jur. därst.; 1848 begynte
han sin musikkritiska verksamhet som
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referent för Wiener Zeitung; utgaf 1854

sitt berömdaste verk "Vom Musikalisch-
Schönen. Ein Beitrag zur Revision d.

Ästhetik d. Tonkunst" (10. uppl. 1902),

en betydande, om än ensidig, musik-
estetisk skrift, där formalprincipen drif-

ves till sin spets (se Estetik); 1855 öf-

vertog H. redaktionen af den musikali-
ska delen af "Presse"; 1855 riocent i este-

tik och musikhistoria vid univ. i Wien,
1861 e. o., 1870 ord. prof. i musik därst.;

öfvergick 1864 till "Neue freie Presse",

där han som musikkritiker blef den ton-

gifvande i Wien; på världsutställningen
i Paris 1867 och 1878 samt i Wien 1873

fungerade han som musikalisk juryman;
erhöll 1886 titel af k. k. hofråd; tog 1895

afsked från sin befattning vid universi-

tetet. Af hans böcker må nämnas: "Ge-
schichte d. Konzertwesens in Wien", 1869
—70; "Aus dem Konzertsaal", 1870 (2.

uppl. 1897); "Die möderne Oper. Kritiken
u. Studien", 1875—1900 (9 bd); "Aus mei-
neni Leben", 1894 (2 bd); "Konzerte, Vir-
tuosen u. Komponisten d. letzten Jahre"
1870—85, 1886 (3 uppl. 1896). — H. var en
varm vän af Brahms men afgjord fiende

till Wagner o. Bruckner. Wagnerianer-
na ha därför sökt förringa hans bety-
delse som musikkritisk författare. Trots
all ensidighet i uppfattningen kan man
dock ej frånkänna honom en stor kritisk

skärpa och en enastående samvetsgrann-
het. På 80-talet var han den främste
inom det konservativa lägret, och endast
en mycket ringa del af de då verkan-
de kompositörerna funno nåd för hans
ögon.

Hans och Greta, Hänsel und Gre-
tel, sångspel i tre tablåer af Humper-
dinck till text af Adelheid Wette; pre-

miär 23. 12. 1893 i Weimar; sv. öfvers.

af E. Wallmark; k. t. Sthlm f. ggn 18. 5.

1895; har intill 1913 års början gifvits 55

gånger.

Hanson, Carl Fredrik, f. 9. 9. 1849 i

Uddevalla; reste 1865 till Amerika, där
han i Boston fick plats i en pianofabrik;
1867 slog han sig ned i Worcester, där
han öppnade en sedan mycket bekant
musikhandel; hade redan 1866 i Boston
bildat en sångkör och grundade i Worce-
ster en dubbelkvartett; 1899 direktor vid
den stora sångarfesten i Worcester. En
3-aktsopera af honom "Frithiof och In-

geborg" uppfördes 1898 i Chicago å en

konsert; operetterna "Tyrolian Queen"
(Worcester 1879), "Gypsy Queen" och ko-

miska operan "Princess Phosa", operorna
"Enchauted Forest" (1899) och "Countess
of Tivoli" (1902) ha vunnit mycket be-

röm i Amerika; af öfriga verk må näm-
nas: Ave Maria för p. (org.), v: o, cello

o. sopran; kantaten "Coming of the

Bridgeroom". En af honom utgifven

samling "Lays of Sweden and Norway"
innehåller sånger af Laurin, Bellman,
O. Lindblad, Prins Gustaf, Kjerulf, jäm-
te folkvisor. H. har dessutom utöfvat

en gagnande verksamhet för svenskarna
i Amerika. — H:s dotter Lilian H.-

G r a y har gjort sig fördelaktigt känd
som sångerska. — Litt.: Sv, Musikt. 20.

4. 1904.

Harald Viking, Harald der Wi-
king, musikdrama i 3 a., musik af A.

Hallen, text af Hans Herrig; kompone-
rad i Berlin; premiär 16. 10. 1881; f. ggn
i Sthlm 18. 2. 1884 (repris 1889). Det för-

sta af Wagner påverkade musikdramat
i Sverige. Intill 1912 års slut gifven 15

ggr i Sverige.

Hardangerflol, hardangerfele,
norskt stråkinstrument af en violins ut-

seende men med fyra medklingande un-

derliggande metallsträngar; de fyra

spelsträngarna äro vanligen stämda i:

g d' a' fiss" (g d' h' fiss"); de under-
liggande: a d' fiss' a'. Instrumentets
korpus har den föramatiska violinens

utseende med hvälfdt tak. Instrumen-
tet har fått sin första primitiva form i

Hardanger omkring 1670. En skollärare

Lars Klark i östersjö förfärdigade den
första primitiva violinen i Norge; den-

nes elev Isak Nielsen Botnen (t c. 1780)

är h:s fader. Han förändrade formen
på de sedvanliga violinerna, som i Har-
danger och Telemarken kallades "tyska
violiner" eller "Dusingfela", och gjorde

instrumentet med mera afrundadt bröst,

kortare hals och gripbrädet litet lägre,

hvarigenom det blef lättare att slå dril-

lar. Slutligen satte han, efter viola

d'amore som mönster, understrängar,

hvilka bidrogo att göra tonen mjukare
och fylligare. Af prästen Didrik Muns
på Stordöen lärde han sig att fernissa

instrumenten. "Han uppnådde otroligt

mycket beröm i violinmakeri" (Bergens

Adresseavis 1776). I. N. B. pyntade äf-

ven ut instrumentet med pärlemor. Han
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dref violinmakeriet i stor stil, och hans

violiner (hardangerfeler) vunno utbred-

ning öfver stora delar af Västlandet och

funno vägen öfver till Telemarken, där

c. 1750 violinmakare uppstodo, hvilka

stodo lika högt i anseende som den

gamle mästaren. I. N. B:s son Trond på
Flatebö (senare på Ytre Aulvik i Kin-

sarvik) gaf h. dess nuvarande form med
storlek motsvarande den moderna violi-

nen. I Telemarken omtalas under andra

hälften af 1700-talet en särskildt berömd
släkt, Helland i Bö, som förfärdigat h.

Konsten att göra h. blomstrar ännu i

Västlandet, Hardanger, Voss, Sogn, Or-

kedalen, Hallingdalen m. fl. st. — Litt.:

A. Hammerich, Musikhistorisk museum,
Kbhn 1909; Katalog for Norsk Folkemu-

seums Saerudstilling nr 2, Kna 1904.

Har jag nåd hos Gud, psalm 212;

Haeffner 212; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 7906: Sollt ich meinem Gott nicht

singen) af 1738; saknas i svenska källor

före Haeffner.

Harmoni (af gr. harmozein, samman-
passa), samklang, sammanbindande af

toner till ett ackord (vanligen ett kon-

sonerande a.); hos grekerna äfven be-

teckning för skalan.

Harmoniflute (fr.), en tidigare benäm-
ning för harmonium.

Harmonien, Bergen, se M u s i k s ä 1 1-

s k a p.

Harmonik = harmonilära.

Harmonika. 1. D r a g h., handklaver,

(fr. accordion), instrument uppfunnet
af Damian i Wien 1829 med handblås-

bälg, klaviatur och sidoväggar af vec-

kadt läder; tonen frambringas medelst

metalltungor; melodien anges med högra
handen pä tangenterna; basharmonien
med vänstra handen genom omväxlande
användning af två klaffar; hvarje tan-

gent har två toner, den ena erhålles vid

instrumentets sammanpressning den an-

dra vid dess utdragning. Den vanliga

formen af d. har blott diatonisk skala,

och tillåter sålunda endast durtonart.

De mera utbildade men mera sällsynta

formerna melofon, concertina
m. fl. ha kromatisk skala genom flera

oktaver. D. kom till svenska allmogen
på 60-talet och undanträngde violinen på
80-talet. De gamla mollmelodierna för-

svunno därför, på samma gång diirmelo-

dierna förenklades och blefvo allt mera
schematiska. — 2. Mun h., en rad små-
tungpipor, hvilka blåsas med munnen;
de försök till utveckling af instrumen-

tet, som tid efter annan företagits, ha
aldrig krönts med någon nämnvärd
framgång, utan munh. är fortfarande

blott barnleksak. — 3. T r ä h.^ xylofon

(t. Strohfiedel, Holzharmonica), olika

långa trästafvar hvilande på underlag

af halm; anslås med hammare; folkin-

strument företrädesvis i Tyrolen; an-

vändt af Saint-Saéns i "Danse macabre".
— 4. G 1 a s h. (s. d.). — 5. I orgeln en 8

fots trångmensurerad stråkstämma med
mycket vek klang; till styrkegraden in-

tonerad midt emellan eolin och salicio-

nal. — H.-b a s, en fin, lätt strykande 16

fots (sällan 8 fots) pedalstämma af trä;

intonationen jämförlig med salicetbass

eller salicional 16'.

Harmonikord, 1. tangentinstrument upp-

funnet af Fr. Kaufmann i Dresden 1808;

strängarna bragtes att ljuda genom
gnidning af en med kolofonium öfver-

dragen cylinder. Weber komponerade
en konsert med orkester för h. — 2. en

kombination mellan orgel och piano

uppfunnet af Debain i Paris (utställdt

på Stockholmsutställningen 1863). Ett

liknande "orgelpiano" omtalas äfven på
1830-talet i Sverige såsom uppfunnet af

en Karlskronabo, Jönsson. "Begåfvad

med lyckliga naturanlag såväl inom
musikens som inom mekanikens område,

var Jönsson sin egen lärmästare och har

sedermera i sin hemort gjort sig känd
som pianofabrikant. I sitt piano insatte

han en liten orgel, hvilken kunde kopp-

las tillsammans med pianostämman"
(Höijers lex.).

Harmonilära, harmonik, läran om
ackord, ackordfrämmande toner, lagarna

för harmonisering. H. omfattar när-

mast ackordlära, ackordfrämmande to-

ner (genomgångstoner, förhållningar

m. m.), modulationslära och som prak-

tisk tillämpning harmonisering af en

sats (generalbas). Till denna prakti-
s k a h. sluter sig sedan en teoretisk,
hvilken hufvudsakligen omfattar läran

om konsonans och dissonans och därför

närmast hör till psykologien och akusti-

ken. H. som praktisk vetenskap hör

närmast under m u s i k t e o r i e n (s. d.)

och är så tillvida en historisk vetenskap,



360 Harmonimusik—Harmonium

att inga för alla tider fixa lagar för har-

monisering kunna ges. Framställningar

af h:s historia ha ofta skrifvits. De bä-

sta torde vara: Hugo Eiemann, Ge-

schichte d. Musiktheorie 1908 och Fetis'

Traité de Tharmonie. Berömda hand-

böcker i h. skref bl. a. Dehn, Richter,

Bussler, Paul och Jadassohn. A. v. Öt-

tingens försök att förklara mollsystemet

som ett omvändt dursystem har ledt till

en "dualistisk" uppställning af h:s sy-

stem, öttingens egen skrift i ämnet är:

Harmoniesystem in dualer Entwicklung,

1866. På detta system uppbyggde sedan

Hugo Riemann sin h. — Svenska h. äro

bl. a.: E. Drakes Elementarkurs i har-

moniläran I, 1834 (4. uppl. 1857), II, 1840

(3. uppl. 1857); C. J. Fröberg, Försök till

grundläggning af en verkligt rationell

harmoni- och tonsättningslära, I. 1, Upp-
sala 1878; L. Aug. Lundh, Harmonilära

(3. uppl. 1906); A. Bergenson, Harmoni-
lära, Sthlm 1899 (3. uppl. 1910). Af dessa

torde den sistnämnda vara att anse som
den bästa. Dessutom finnes Richters h.

i svensk öfversättning af J. Bagge (3.

uppl. 1886).

Harmonimusik, musik för blåsinstru-

ment (bleekinstr. tills. m. slaginstru-

ment, förut äfven träbläsinstr.).

Harmoniorkester, bleck- och träblåsin-

strumenten med el. utan slaginstr.

[The] Harmonious Blacksmith,
variationer af Handel öfver en omtyckt
engelsk folkmelodi; tryckt f. ggn nov.

1720 i det f. häftet af hans Suites de

piéces pour le clavecin nr 5.

Harmonisera, sätta harmoni till gifna

melodier. — Se Harmonilära.
Harmoniska sällskapet, stiftadt i Sthlm

25. 5. 1820 med syfte att uppföra såväl vo-

kal- som instrumentalmusik. Dess namn
var i början "Musikaliska sällskapet".

Såsom stiftare nämnas J. A. Björck,

Schlegel, A. G. Bergström, H. Schlytern.

Anförare var på 20-talet konsul Lind-

quister, sedan hofkapellmästare J. Ber-

wald. Sångledare var I. Berg. Af upp-

förda verk märkas oratorier, mässor,

hymner och kantater af Haydn (Ska-

pelsen, Årstiderna), Handel (Messias)

Mendelssohn (Paulus, Antigone) samt
delar ur operorna Vilhelm Tell, Otello,

Moses, Oberon m. fl. B. v. Beskow var
fr. o. m. 1831 sällskapets ordförande.

H. s., som begynt med en blandad kör

på 120 personer och en amatörorkester

på 40 man, delades 1848 i kör- och in-

strumentalafdelningen; den förra leddes

sedan dels af I. Berg, I Dannström och

J. A. Josephson, den senare af J. A.

Berwald. Definitivt upplöstes båda af-

delningarna 1865, hvarvid sällskapets

bibliotek jämte en donation af d:r Stru-

ve på 1,500 kr. öfverlämnades åt Mus.

ak. — 1860 hade i stället stiftats Nya
harmoniska sällskapet af L.

Norman, Iv. Hallström och Julius Giin-

ther. Kören uppgick här till 100 perso-

ner; orkestern utgjordes först af ama-
törer men upplöstes 1866 och ersattes af

hofkapellet. Körledare var J. Giinther,

dirigent och instrumentalledare hofka-

pellmästare L. Norman. 1878 höll säll-

skapet sin sista konsert och upplöstes

1880, då Musikföreningen (s. d.)

stiftades. — Litt.: Mus. för i Sverige och

Norge, Mus. ak:s handl. 1866; J. M. Ro-

sén, Några minnesblad; Höijers lex.; Sv.

Musikt. 1896 nr 15.

Harmoniska toner, öfvertoner, aliquot-

toner.

Harmonisk figur, se Figur.
Harmonium (orgelharmonium, kam-

marorgel), tangentinstrument med fritt

svängande metalltungor samt bälgarna

trampade af den spelande själf. Som
uppfinnare namnes efter Fetis (Fabrica-

tion des instruments de musique. Paris

1855) fransmannen Grenié, dock nämner
samme forskare, att G. aldrig själf ut-

gifvit sig som uppfinnare af det. Sam-
ma princip för frambringande af tonen

skall hafva funnits redan i det kinesi-

ska instrumentet c h e n g. Den beröm-

de pianofortefabrikören Seb. Erard ha-

de på 1700-talet konstruerat ett h.-ar-

tadt instrument. Greniés namn på h.

år 1810 är orgue expressif (ännu

brukadt i Frankrike). År 1814 uppfann
Eschenbach von Könighofen i Bayern
oberoende af Grenié ett h., som han
kallade o r g a n o-v i o 1 i n e; 1816 följde

ett nytt dylikt af Schlimbach i Ohrdrufl

med namnet A e o 1 i n (eolin) ; ej långt

därefter konstruerade Voit i Schwein-

furt ett Aeolodicon (elodicon), slut-

ligen byggde Anton Hackel i Wien 1818

en Fysharmonika. Under loppet

af knappt 10 år konstruerades således

en mängd instrument under olika namn
men alla med samma principer som h.
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Under 20- och 30-talen fortsattes samma
experimenterande af Payer (Paris 1823:

vindharmonica), Chr Diez (Pa-

ris 1829: ae r o f o n, Reich från Fiirth

(Miinchen 1820), Fourneaux pére (Paris

1836), Jacquet (Paris 1834: m e 1 o f o n)

m. fl. Namnen växlade fortfarande, och

vi träffa på 30-talet bland andra sådana

som: aelofon, adelfon, adiafo-
non, terpodion, melodin m, har-
monikon, harmonin, organino
samt slutligen harmoni um, hvars pa-

tent uttogs i Paris 9. 8. 1840 af Alexan-

dre Debain (1809—77). Han erhöll med
detta patent ensamrätt att i Frankrike

konstruera orglar under namnet "har-

monium". Debains instrument kunde f.

f. ggn uppvisa flera register med olika

klangfärger. Till de senare förbättrin-

garna höra: expression (uppf. af Alex-

andre. Paris), crescendo och diminuendo

i samband med trampningen; perkussion

(uppf. af Martin), tonens omedelbara

framkomst vid nedtryckandet af tangen-

ten (en hammare anslår tungan); pro-

longement (uppf. af Martin), vissa toner

kunna förlängas, sedan fingret lämnat
tangenten; double touche (uppf. af Aug.
L. Tamplin), tonen förstärkes genom
djupare nedtryckande af tangenten; me-
lody-attachment (uppf. af W. Dawes),

förstärkande af melodien. Tonomfånget
är vanligen 4 oktaver (C—c"'). Registren

äro grupperade 2 och 2, så att mot hvar-

je basregister svarar ett diskantregister:

Cor anglais — Flute; Bourdun — Clari-

nette; Clarion — Fifre; Basson — Haut-

bois. Som tillägg i basen brukas ibland:

Harpe Eolienne och som tillägg i diskan-

ten: Musette, Voix Celeste, Baryton. Till

registerutdrag höra slutligen äfven: Tre-

molo, Grand jeu (fullt verk), Sourdine

m. m. De i Sverige vanligaste register-

benämningarna äro: Principal, Salicio-

nal, Eufon, Dolce, Vox humana, Voix ce-

leste, Eolsharpa. — Firman Mason &
Hamlin i Boston har uppfunnit den elek-

triska bälgmotorn, hvarigenom den spe-

lande befrias från trampningen, och en

pedalklaviatur möjliggöres. — De för-

sök, som alltsedan Helmholtz' dagar
gjorts för att åstadkomma en akustiskt

ren stämning (ej tempererad som hos

klaviaturinstrument i allmänhet) ha ej

krönts med något nämnvärdt resultat,

så vidt det gäller instrumentets prakti-

ska brukbarhet. För akustiska experi-

ment har h., tack vare dess stora käns-

lighet, alltid varit mycket lämpligt.

Som instrument för hemmet har h. på
senare tiden haft att glädja sig åt stor

omtyckthet; för konsertsalen är det

emellertid mindre lämpligt, och origi-

nalkompositioner för h. äro därför min-

dre vanliga. Musiken är mestadels ar-

rangerad piano- el. orgelmusik. Af de
nutida kompositörer, hvilka skrifvit och

arrangerat för h., märkes särskildt Max
Reger och af svenskar Bror Beckman. —
Af h.-skolor märkas: Sachs 1878, Met-

tenleiter (3 dir). Om h:s historia och

dess konstruktion skref bl. a. Lederle

1884, Riehm 1886 (3. uppl. 1897). Liick-

hoff utger sedan 1900 tidskriften "Das
Harmonium" (Berlin). — Af svenska h.-

firmor märkas: Nyströms i Karlstad,

Skandinav, orgelfabr. i Sthlm, Östlind &
Almqvists i Arvika (Göteb. och Sthlm).

Harpa (it. arpa, fr. harpe, eng. harp,

t. Harfe), ett instrument med olika långa

men lika spända strängar; om instru-

mentets ålder o. ursprung har på senare

tiden mycket tvistats; sedan H. Panums
uppfattning om det keltiska ursprunget

bevisats vara alldeles oriktigt (Galpin)

finnes knappast mer än en åsikt kvar,

näml. att instrumentet först utbildats i

Egypten, där det redan på Memflstiden

(4. dynastien) förekom (afbildn. i Gizeh-

grafvarna); antalet strängar var i bör-

jan mycket ringa och trästommet äfven

af enkel bågform; strängarnas antal steg

emellertid fort och äfven resonansbott-

nen blef större samt mycket kostbart

smyckad; på en afbildning i en klipp-

håla i närheten af ruinerna af det egyp-

tiska Thebe finnas 13 strängar, basrelief-

fer från Cyrenaicum i Ptolemais 15, och

till sist finna vi h. med ända till 22

strängar af något mera än en mans stor-

lek; sin rikaste utveckling hade h. på
Ramses III:s tid. Knappast något an-

nat instrument har i lika hög grad ut-

bildats hos egypterna, och det synes så-

ledes, som om h. blifvit ett verkligt na-

tionellt instrument först här. Då vi hos

intet äldre kulturfolk finner någon mot-

svarande kärlek till h., är det tämligen

uteslutet, att h. först skulle utbildats

hos något annat folk. Tvärtom talar

allt för, att assyrier, babylonier och is-

raeliter fått h. från Egypten. Någon
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dominerande plats bland de sistnämnda

folkens musikinstrument kom h. aldrig

att intaga. Hos grekerna träffa vi en-

dast undrutMgsvis h. och då hufvudsak-

ligen under en tid, då de egyptiska in-

flytelserna voro tydligt framträdande.

Hos de västeuropeiska folken är den gre-

kiska lyran det mest omtyckta sträng-

instrumentet, och den irländska chrot-

tan visar en afgjord lyragestalt (Gal-

pin). Den österländska harpan saknar

hvarje pelare fi-amtill och strängarna

ha därför ej kunnat spännas så mycket;

tonen har således efter all sannolikhet

varit spröd (österländska h. se plansch I

tig. 8 och 4). Den västerländska h. har

å alla kända afbildningar pelare fram-

till. Instrumentet omtalas tidigast i

Beowulfsången, där det under namnet
"glädjeträdef (gleobem) spelar en myc-

ket viktig roll vid festerna (namnet h.

förekommer f. ggn nämndt hos Venan-
tius Fortunatus 565 e. K.). I Nordeuropa
var det framför allt anglosaxerna som
togo sig an h. och gjorde den till ett

niodinstrument liksom förut egypterna.

Till Norden kom h. jämförelsevis sent

och under hela skaldetiden ända till se-

nare medeltiden (c. 1200) fanns den en-

dast sparsamt (Finnur Jönsson). Fram-
för allt var instrumentet ej något ac-

kompagnementsinstrument till skalder-

nas sång, och sannolikt ha skalderna ej

haft något med instrumentet att skaffa.

H. förblef soloinstrument hos nordborna

till inpå 1200-taiet. Till England kom h.

med den anglosaxiska invandringen och

då först till östra delarna af England
och Skottland. Slutet af 900-talet är tid-

punkten för h:s ankomst till Irland, där

sedan en speciell typ den irländska h.

(c 1 a r s e c h) utbildades. På 1200-talet

blef h. med minnessångens stora utbred-

ning modinstrument öfver hela det bil-

dade Europa. Minnessångarh. är ett li-

tet handinstrument med ett fåtal strän-

gar. Instrumentet blef först nu i högre

grad ett ackompagnementsinstrument till

sång. Namnet h. blef vid samma tid så

populärt, att det användes såsom benäm-
ning på ett stränginstrument i allmän-

het. Då medeltidens folkvisa, balladen,

talar om h., är det helt visst under denna
generella beteckning för ett strängin-

strument hvilket som helst. Hos allmo-

gen blef ordet h. sä populärt, att allt

eftersom man fick nya instrument, fingo

dessa namnet h. Så tala vi t. ex. ännu
om nyckelh. (ofta blott kalladt harpa),

hvilket helt visst är instrumentets första

namn, under det 1600-talets beteckning

nyckelgiga är riktigare för instrumentet

som sådant men visande hän på en sena-

re tid, då gigan var modinstrument. Med
1300-talet undanträngdes h. af de öfriga

stränginstrumenten af viele- och gigtyp-

Med 1500-talet blef lutan modinstrument,

och h. förlorade i anseende. Något bätt-

re blef det på 1600-talet, men först med
1700-talet begynte man mera tänka på
att utbilda instrumentet. Vid århundra-

dets början hade h. nått sin nuvarande
storlek med 24 diatoniskt stämda strän-

gar (alltså 3 oktaver). Att öka antalet

strängar, så att den kromatiska skalan

kunde erhållas, var ej lätt, då h. rimligt-

vis ej kunde bli längre än armen. Man
placerade därför strängarna först paral-

lellt på båda sidor (den kromatiska
h.), men då detta visade sig obekvämt,

anbragte man i stället på den diatoniska

h. några hakar (5 för hvarje oktav, "hak-

harpa"), hvilka, dirigerade med fingrar-

na, kunde förkorta strängarna, så att

tonen höjdes en half ton. Dessa hakar

ändrades till pedalanordning (dirigerad

med fötterna) 1720 af Hochbrucker i Do-

nauwörth. Man var emellertid härvid

fortfarande bunden af vissa tonarter,

och först Erards uppfinning (Paris 1810)

af dubbelpedalharpan, som till-

lät en förhöjning af 2 ggr en half ton

löste slutgiltigt frågan. H:s popularitet

steg nu för hvarje år, och med 20- och

30-talen blef åter h. ett modinstrument.

Omkring år 1840 blef h. äfven ett all-

männare användt orkesterinstrument,

och då Berlioz drömde sina framtids-

drömmar om en "modern orkester" på
480 man, ansåg han sig böra låta 250

stråkar svara mot 30 harpor och 30 pia-

non. Instrumentet borde således likstäl-

las med pianot. På 50-talet blef h. all-

män i operaorkester. Det svenska hof-

kapellet har för närvarande två harpi-

ster (en ordinarie och en "extra"). — Be-

römda harpister äro: Marin, Krums-
holtz, Bochsa, Labarre, Dalvimare, Dizi,

Prumier, Spohr, Hasselmann, N. Dubois,

Reinecke. I Sverige förvärfvade sig A.

E. Pratté (s. d.) vid midten af 1800-talet

stort anseende som virtuos. Af nu lef-
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vande svenska liarpister må nämnas de

båda i hofkapellet anställda: Josef och

Anna Lang samt Astrid Ydén (anställd

i Göteborgs orkester 1909—12). — H:s hi-

storia skref Aptommes 1859. J. Suver

utgaf en handling för komponister: "Die

Harfe als Orchesterinstrument", 1898. —
För h:s äldre historia se följ. skrifter:

H. Panum, Nordeuropas gamle strenge-

instrumenter, Foren. til norske forntids-

mindesmaerkers beväring Aarsberetning

1903 (omarbetad i Smlb. d. IMG VII:

Harfe u. Lyra im alten Nordeuropa);

Finnur Jönsson, Das Harfenspiel des

Nordens in d. alten Zeit, Smlb. d. IMG
IX; F. W. Galpin, The origin of the

clarsech or irish harp, Report of the

fourth congr. of the intern, mus. soc.

London 1911.

Harpsichord, se Piano.
Hartmann, berömd dansk musiker-

släkt, hvilken isynnerhet under 1800-ta-

let gjort en betydande insats i Dan-

marks musiklif.

1. Johan Ernst H., f. 1726 i Gross-

Glogau, Schlesien, t 1793 i Köpenhamn;
först anställd hos furstbiskopen af Bres-

lau, sedan vid hofvet i Rudolstadt och

.

därefter i hofkapellet i Plöen; inkom
till den danska hufvudstaden 1767, där

han samma år anställdes som violinist i

hofkapellet, en plats, hvilken han be-

klädde till sin död; jämte sin verksam-

het som solist å sitt instrument vid

flera konserter i Köpenhamn, ledde han
amatörkonserterna därst. en längre tid;

som kompositör är han mest känd ge-

nom melodien till "Kong Christian stod

ved hojen Mast" (enl. Berggreen bör

mel. tillskrifvas D. L. Rogert, ej H.).

Sitt främsta anseende erhöll han genom
musiken till Ewalds båda sångspel "Bal-

ders död" (1779) o. "Fiskerne" (1780) samt
Mad. B. C. Boyes skådespel "Gorm den
Gamle" (1785). Sex sonater för 2 violi-

ner och bas (op. I) och en "symfoni"
trycktes; dessutom finnas 12 "symfonier"

och en mängd soloverk för violin i hand-

skrift; komponerade flera andliga kan-

tater "Jesu dödsångest i Gethsemane",
"Frälsarens död, uppståndelse och him-
melsfärd", "Festsånger"; tills. m. J. G.

Naumann skref han festkantaten vid

prinsessan Louise Augustas och herti-

gens af Augustenburg förmälning. Fle-

ra af hans verk finnas i tryck och hand-

skrift i k. b. Kphn; många förstördes

vid Christiansborgs brand 1794. — H.

stod högt i anseende hos sina samtida.

Den berömde sångkompositören J. A. P.

Schultz prisar hans kompositioner så-

som harmoniskt fylliga och satsrena.

2. J o h a n Ernst H., f. 1770 i Kö-
penhamn, t 1844; den föreg:s son; först

organist vid tyska Frederikskyrkan i

Köpenhamn, sedan kantor vid domkyr-
kan i Roeskilde.

3. A u g u s t Wilhelm H., f. i Kö-
penhamn 1775, t 1850; den föreg:s bro-

der; violinist i hofkapellet samt orga-

nist och kantor vid garnisonskyrkan i

Köpenhamn; gift med dottern till kan-

torn i Fredensborg: Christiane Petrea

Frederikke Wittendorff.

4. Johan Peter Emilius H., f. 14. 5.

1805 i Köpenhamn, f därst. 10. 3. 1900;

den föreg:s son; studerade musik redan

som ung men erhöll likväl en grundlig

utbildning först vid latinskola (stu-

dent 1822), sedan vid universitetet (cand.

jur. 1827); blef 1824 sin faders efterträ-

dare som organist vid garnisonskyrkan;

anställdes 1827 som lärare vid Sibonis

konservatorium och utnämndes n. å. till

Släkten Hartmann.

1. Johan Ernst

1726 — 93

2. Johann Ernst

1770 — 1844

6. Emil
1836 — 98

3. August Vilhelm

1775 — 1850

4. Johan Peter Emilius

1805 — 1900

g. m.

5. Emma Zinn t 1851

7. Sofie

t 1855

g. m.

Niels W. Gade

8. Clara

g. m.
A. H. Winding.
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sekreterare vid borgarbeväpningen; den

sistnämnda platsen bibehöll han i 42

år. Redan vid tiden för sin första an-

ställning gjorde han sig känd som ut-

öfvande musiker och som kompositör:

2 rondeaux och 1 fantasi för piano,

op. 6 och 7, samt en sonat för p. o. v.,

op. 8). År 1836 företog han en resa till

utlandet på inrådan af Marschner, som
detta år besökt Köpenhamn. På denna

resa besökte han flera af samtidens be-

römda musiker, däribland Rellstab, Ed.

Devrient, Spontini, Moritz Hauptmann,
C. G. Reissiger, Franz Lachner, Ludw.

Spohr. H. tillägnade den sistnämnde

sin symfoni i G-moll. Spohr utöfvade

äfven ett mäktigt inflytande på hans ti-

digare produktion. 1836 valdes H. till

medlem af styrelsen för Musikförenin-

gen i Köpenhamn och blef 1839 dess ord-

förande; 1843 organist i Vor Frue kirke

(efter Weyse) samt 1867 en af ledarna

för Köpenhamns nystiftade konservato-

rium. En betydelsefull insats inlade

han äfven som studentsångföreningens

dirigent fr. o. m. 1843. Flera förträffliga

manskvartetter skref han för studentkö-

ren. Professors titel fick han 1849, och

universitet kallade honom 1874 till he-

dersdoktor. — Som kompositör är H. en

af Danmarks mest nationelle tondiktare.

Antalet verk belöper sig till 200, hvaraf

dock endast 86 äro försedda med opus-

tal. A. Hammerich har i sin H.-bio-

grafi indelat dessa i 5 grupper: 1. uni-

versell, 2. nordisk, 3. dansk, 4. neutral,

5. kyrklig musik. Till den första grup-

pen räknas en stor del af hans yngre

verk. Af 30- och 40-talens kompositio-

ner höra hit de båda operorna "Ravnen"

(1832) och "Korsarerne" (1835), flera pia-

nostycken, sonaten op. 8 för violin o.

piano samt "prissonaten" i D-moll f. p.

op. 34, solosånger, symfonierna i G-moll

op. 17 och E-dur op. 48 b. Af de senare

kompositionerna kunna under denna

grupp nämnas: Suite för violin o. piano,

körverken "Zigeunergesang" (af Goethe),

"Hinsides Bjergene", "I Provence" (op.

68), "Luther paa Wartburg" (af J. L.

Heiberg) op. 79 (1884), "Hellige tre Kon-

gers kvad" (1894), pianosonaten nr 2 op.

80 samt orgelsonaten i G-moll op. 58. Af
de förebilder, hvilka kunna skönjas i

flera af H:s äldre kompositioner, märkas
särskildt Spohr, Auber, Weber och Schu-

mann. Den andra gruppen omfattar de
"nordiska" verken. Han står i de hit-

hörande tonalstren på höjden af ska-

parkraft och individuell gestaltningsför-

måga. Ett af de första, där denna rent

nordiska egenart framträder, är i mu-
siken till Oehlenschlägers "Olaf den

Hellige" op. 23 (1838); sedan följa: ouver-

ture och mellanakter till Oehlenschlä-

gers "Hakon Jarl" op. 40 (1844); musik
till Bournonvilles balett "Valkyrien" op»

62 (1861), "Trymskviden" (1868), "Völvens

Spaadom" op. 71 (1872) för manskör o.

ork. (med rätta ansedt som H:s främsta

komp.) och "Yrsa" (1883) samt till 2 ak-

ten af baletten "Et Folkesagn". H:s mu-
sik till Bournonvilles baletter utmärker
sig i allmänhet för stor friskhet och mu-
sikalisk gedigenhet och höjer sig högt

utöfver balettmusik i allmänhet. Till

tredje gruppen, "dansk" musik, höra:

operan "Liden Kirsten" (till text af H.
C. Andersen) op. 44, musik till J. L.

Heibergs "Syvsoverdag" op. 30, flera

studentkvartetter m. m. H. är i dessa

verk ofta påverkad af folkvisan. Un-
der försöken att få en rätt trohjärtad

hemstämning förfaller han dock ej säl-

lan i dessa verk till kälkborgerlig trång-

het, hvarigenom flera af dessa komposi-

tioner i våra dagar förlorat en del af

dess friskhet. Till fjärde gruppen höra

en del tillfällighetsverk såsom jubel-

festkantaten op. 19, sorgkantaterna för

Frederik VI op. 27, Christian VIII op.

47 och Frederik VII op. 64 b, för univer-

sitetets jubelfest 1879 op. 75, kronprins-

parets förmälning op. 69, Christian

VIII:s silfverbröllop, Christian IX:s.

guldbröllop. Flera af dessa äro högst

betydande arbeten, hvilka ej på något

sätt visa spår af tillfällighetsalster. Till

den fjärde gruppen höra äfven solosån-

gerna, bland hvilka särskildt kunna
nämnas: sångcyklen "Sulamith og Salo-

mon" (9 sånger af B. S. Ingemann; komp.
1854), och ouverturer till tragedien "Cor-

reggio" op. 59, "Dryadens Bryllup" (op.

60) för soli, kör o. ork. samt "Föran

Sydens Kloster" för soli, damkor, piano,

klarinetter, fagotter och horn. Den fem-

te gruppen omfattar de kyrkliga ver-

ken, till hvilka vi kunna räkna ej min-

dre än 89 kyrkosånger, däribland flera

stora körverk; vi nämna blott: 115:de

psalmen. Julkantaten "Allmsegtige Gud",
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Aandelige Sånger af Grundtvig. — H.

bibehåller i jämförelse med Gade en viss

nationell begränsning i allt, men hans

verk andas äfven en större omedelbar-

het, och stämningen gifves ofta med
storslaget enkla medel. Gent emot den

i Leipzig utbildade Gade, står H. i

mångt och mycket som autodidakten,

som själf långsamt arbetat sig fram

till klarhet och individualitet. Gent

emot sina föregångare, Kuhlau och

Weyse, står H. som den där djupast fat-

tat den nationella egenarten och univer-

sellast tolkat det för folket egenartade.

— Litt.: A. Hammerich, J. P. E. H. i

Nord. tidskr. 1900 (Smlb. d. IMG II);

Thrane, Danske Komponister, 1875; W.
Behrend, J. P. E. H., 1895; Musikbla-

dets Hartmannhäfte 14. 5. 1885; T. Nor-

lind, J. P. E. H., Sydsv. Dagbl. 21. 5.

1905. — H. var första gången gift (1829)

med Emma Zinn (5), hvilken under

pseudonymen Fr. Palmer utgaf 5

häften romanser vid piano, hvilka vun-

no stort anseende i den danska hufvud-

staden.

6. E m i 1 H., f. 21. 2. 1836 i Köpen-
hamn, t därst. 18. 7. 1898, den föreg:s

son; elev af fadern i komposition och

A. Eée i piano; 1861 organist i St. Jo-

hanneskirken, 1871 i Slotskirken. E. H.

har särskildt gjort sig känd som bety-

dande symfoniker med verken: symfoni-

erna nr 1 i Ess-dur (op. 29), nr 2 "Fra
Riddertiden" (op. 31) och symf. diktnin-

gen "Hakon Jarl" (op. 40), nordisk sor-

gespelsouverture "Hsermaendene" (op. 25),

tre ork.-suiter m. m.; af öfriga instru-

mentala verk märkas: en violinkonsert

op. 19, en violoncellkonsert op. 26, en se-

renad för fl. ob. 2 klar. 2 fag. 2 horn och

kb., op. 33, en pianotrio op. 10, en sere-

nad för klar. viol. va. ve. och kb. op. 8,

en serenad för klar. ve. och p. op. 24, en

stråkkvartett op. 38; dessutom flera pia-

noverk (op. 11, 16, 17, 23, 28, 34 m. fl.). Af
vokala verk må nämnas: 3 operor "El-

verpigen" (1867), "Corsicaneren" (1873) o.

"Ragnhild" (1896), musik till Hostrups
"En Nat mellem Fjeldene" (1863); kon-

sertstycket "Winter und Lenz" för kör

o. ork. op. 13, flera häften solosånger

(op. 1, 5, 13 b, 14, 15, 20, 21, 22, 277, 35,

36 m. fl.) och manskvartetter (op. 27). —
H:s stil är mindre en utveckling af fa-

derns riktning än en utbildning af Ga-

des. — Svensk biografi i Sv. Musikt. 1898

nr 14.

1. Hartmann, F r a n t z Paul Bernhard,

f. 2. 1. 1841; operasångare (bas); debute-

rade 31. 5. 1871 som Sarastro i "Trollflöj-

ten" på k. t. Kphn och var sedan an-

ställd därst. till 1890; af hans roller

märkas: kommendanten i "Don Juan",

Marcel i "Hugenotterna", kardinalen i

"Judinnan", landtgrefven i "Tannhäu-
ser", öfversteprästen i "Aida".

2. E d u a r d von H., f. 23. 2. 1842 i Ber-

lin, t 5. 6. 1906 därst.; officer intill år

1865; studerade sedan juridik och blef

1867 dr jur. i Rostock; lefde sedan i Ber-

lin, där han förvärfvade sig ett berömdt
namn som filosof och estetiker; hans

skrifter "Die deutsche Ästhetik seit

Kant" (1886) och "Die Philosophie des

Schönen" (1887) söka äfven ge en för-

klaring af musikestetiken. H. erhöll en

trogen musikalisk följeslagare och för-

svarare för sin spekulativa musikupp-
fattning i P. Moos, hvilken särskildt

skänkte mästarens åsikter en utförlig

analys i skriften "Möderne Musikästhe-

tik", 1902 (s. 369—429).

Hartvigson, F r i t s Seligmann, f. 31. 5.

1841 i Grenaa, Jylland; pianist; elev af

Anton Rée och 1859—62 af Hans v. Bii-

low; företog 1858 en konsertresa genom
Norge; uppträdde i Musikföreningen i

Kphn 1860, 63, 72 och 89, i Gewandhaus i

Leipzig 1862, i Miinchen 1872, sedan i Pe-

tersburg, Moskva och Finland. H. uppe-

höll sig i London 1864—73, i Petersburg

187a—75; 1875—1911 bosatt i London, se-

dan i Kphn; professor vid The royal

normal college of the blind sedan 1876;

professor vid R. acad. of music sedan

1888; sedan 1905 förste lärare i piano vid

R. coll. of music och medlem af The
Board of professors; H. är som pianist

en god Lisztspelare; väckte i England
uppmärksamhet på grund af stor tek-

nisk färdighet samt gediget spel.

2. A n t o n H., f. 16. 10. 1845 i Aarhus,

t 29. 12. 1911 i Kphn; den föreg:s broder;

pianist; elev af Tausig och E. Neupert;

efter att ha spelat å konserter i Köpen-
hamn, begaf han sig till England, där

han kvarstannade som lärare vid Nor-

mal college; slog sig 1893 ned i Kphn,
där han sedan verkat som pianolärare;

1900 professor. H. var särskildt känd för

sina historiska musikaftnar, där piano-
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litteraturen från äldsta tider till våra
dagar genomgicks.

3. A 1 b e r t H., f. 6. 3. 1851 i Köpen-
hamn; farmaceut o. kompositör; elev af

Kiibner, Lembcke; af hans kompositioner

äro endast några få tryckta, men flera

äro gifna offentligt; af teaterverk upp-

fördes operan "Bryllup i Klosteret" 1891

på k. t. Kphn; en operett "Sylvana" är

ms.; "Erik Emuns död" för s. k. och ork.

uppfördes af teatrarnas körförening

mars 1885; i Tivoli ha en del orkester-

saker gifvits; bland de tryckta märkas
ett häfte 4 svenska sånger till ord af

kung Oscar.

Hasler, Hans Leo, f. 1564 i Niirn-

berg, t 8. 6. 1612 i Frankfurt a. M.; elev

af Andrea Gabrieli i Venedig och blef

sedan en af de främsta representanterna

för den venetianska skolan i Tyskland;
1585 organist hos Oct. Fugger i Augs-
burg; lefde länge hos kejsar Rudolf II

i Prag och upphöjdes af honom i adels-

stånd; 1601—08 i Niirnberg och efter 1608

i kursachsisk tjänst. Af hans många
verk förvaras i svenska bibliotek Madri-
galia 5—8 voci, Augsb. 1596, Neue teut-

sche Gesänge mit 4, 5, 6, 8 Stimmen,
Augsb. 1596, Sacri eoncentus a 4, 10—12

vocib; Augsb. 1596 och Cantiones sacrae,

Nrbg 1597, alla i Uppsala bibi., sistnämn-
da verk finnes äfven i Västerås' bibi. H.
var mycket populär vid svenska skolor

på 1600-talet, och flera handskrifter af

dem finnas i skolbiblioteken (Kalmar,
Växjö m. fl.). Äfven Gustaf Diiben visar

sig ha grundligt studerat H:s verk. Af
nyuppl. märkas i Denkmäler deutscher
Tonkunst: Cantiones sacrae och Sacri

eoncentus; i Denkm. d. Tonk. in Bayern:
Neue teutsche Gesänge; i Eitners Publi-

kationen Lustgarten neuer deutscher Ge-
sänge. — Litt.: H. L. H. unter den Ein-

fluss der italienischen Madrigalisten,

Vierteljahrsschr. IX, 1—61.

Haslinger, musikfirma grundad af T o-

bias H. (f. 1. 3. 1787 i Zell, Österrike)

1826, i det att denne öfvertog Steiners

musikhandel i Wien. Såsom förläggare

för Beethoven vann firman stort anseen-

de. T. H. blef LMA 1833. Efter T. H:s
död 18. 6. 1842 öfvertogs förlaget af so-

nen Karl (f. 11. 6. 1816 i Wien, t därst.

26. 12. 1868), Denne uppträdde äfven själf

som kompositör; 1875 öfvertogs förlaget

af Schlesinger i Berlin. Bland förlags-

artiklarna märkas verk af Beethoven,
Spohr, Liszt, Moscheles, Hummel, Lanner
och Strauss m. fl.

1. Hasse, Johan Adolf, f. (döpt) 25.

3. 1699 i Bergedorf, Hamburg, t 16. 12.

1783 i Venedig; sjöng först (tenor) någon
tid vid teatrar i Hamburg (1718) och
Braunschweig (1721) och uppträdde 1721

i sistnämnda stad med sin första opera
"Antiochus". 1722 begaf han sig till Ita-

lien för att närmare utbilda sig hos Por-

pora och Aless. Scarlatti i Neapel. Här
skref han operorna "Tigrane", "Astarto"
och "Sesostrate". 1727 blef han kapell-

mästare i Venedig. H. hörde nu till Ita-

liens mera bemärkta kompositörer. I

lagunstaden gjorde han bekantskap med
den firade sångerskan Faustina Bordoni
och ingick 1730 äktenskap med henne.

De flesta af hans operor skrefvos sedan
för F. B.-H. som primadonna. 1731 en-

gagerades båda vid hofoperan i Dresden,

H. som förste hofkapellmästare. Efter

ett kortare besök i staden återvände H,
dock till Italien, där han vann nya tri-

umfer med operan "Cleofile" (13. 9. 1731),

1733 voro båda i London men stannade ej

där länge, enär Händels operaverksam-
het därstädes ej lämnade honom någon
plats. Under denna tid hade hofoperan
i Dresden legat nere, och de tankar man
hade på att upptaga teaterverksamheten
trädde ännu på flera år ej i verkställig-

het. H. vistades därför under nästan
hela 30-talet i Italien. Först 1740 slog

han sig på allvar ned i Dresden och
ägnade sig nu åt teaterns och orkesterns

fullkomnande därst. 1750 firade han och
hans hustru stora triumfer i Paris. 1756

gjorde kriget slut på allt teaterintresse

i staden, och efter dess slut 1763 blef H.
utan pension afskedad. Under Dresdens
bombardement 1760 förstördes H:s mu-
sikbibliotek och däribland hans egna
operor. H. tillbringade de sista åren af

sitt lif i Venedig. — Af H:s musikaliska
produktion märkas 70 operor, 14 orato-

rier, 5 tedeum, flera mässor, ett requiem,

miserere, motetter, psalmer, kantater

m. m. samt instrumentala verk såsom
klarinettkonserter och sonater, flöjtkon-

serter m. m, Hans operor voro alla

skrifna i ren italiensk stil med tyngd-
punkten lagd på arierna med koloratur-

sång, Hans kyrkokompositioner glöm-

des tidigt, likaså hans instrumentala
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verk. A. Schering utgaf i ny uppl. i

Denk. d. T. oratoriet "La conversione di

S. Agostino" (bd 20) samt några instru-

mentalkonserter (bd 29, 30). — K. Me-

nicke utgaf 1906 en utförlig studie med
tematisk katalog: "H. und die Briider

Graun als Symfonier" (jfr äfven s. förf :s

studie i Smlb. d. IMG 1904).

2. Faustina Bordon i-H., den fö-

regåendes hustru, f. 1700 i Venedig, t
4. 11. 1781 därst.; elev af Gasparini, de-

buterade 1716 i Pollarolos Ariodante,

sjöng sedan i Venedig, Bologna, Neapel

och i Tyskland (1723, 24); mottog 1725

engagement i Wien; 1726—28 af Handel
engagerad för London och hade där till

rival Cuzzoni; mellan de båda berömda
sångerskorna rådde stor fiendskap, hvil-

ken t. o. m. öfvergick till öppen strid på
scenen; återvände 1728 till Venedig, där

hon 1730 gifte sig med H. Året efter

anställdes hon i Dresden, där hon 1740

—51 verkade som primadonna. — Bio-

grafier skrefvos af A. Niggli (1880) och

Elise Polko (4. uppl. 1895).

Hauk, Minnie, f. 16. IL 1852 i New-
York; operasångerska (sopran); elev af

A. Errani och M. Strakoscli; debute-

rade 1868 i födelsestaden och i London
samt blef 1869 för tre år engagerad vid

hofoperan i Wien; 1875—77 anställd vid

hofoperan i Berlin och har sedan upp-

trädt som gäst vid flera scener i Europa;
bland hennes roller märkas: Mignon,
Carmen, Aida, Elsa, Julia, Margareta.

Sedan 1881 gift med skriftställaren E. V.

Hesse-Wartegg.
Haunstrup, Christian, f. 15. 9. 1854

i Varde, t 29. 5. 1911 i Kphn; tenorsån-

gare; debuterade 18. 4. 1882 på k. t. Kphn
som Arnold i "Wilhelm Tell", ägnade
sig dock ej vidare åt operasången utan
verkade i stället som språklärare (bl. a.

vid kgl. konserv.); sjöng dock ej sällan

med i Musikfor:s konserter.

Hauptmann, Moritz, f . 13. 10. 1792

i Dresden, t 3. 1. 1868 i Leipzig; musik-
teoretiker och kompositör; elev af Grosse,

Morlacchi och Spohr; 1812 violinist i

hofkapellet i Dresden, 1813 i hofkapellet

i Wien; 1815—20 privatlärare i Ryssland
hos furst Repnin; 1822 i hofkapellet i

Kassel; 1842 Thomaskantor i Leipzig och

året därpå anställd som lärare i musik-
teori vid konservatoriet. Han tillhörde

sedan denna läroanstalt till sin död och

förvärfvade sig som pedagog anseende
af att vara en af samtidens allra främ-
ste. Dr h. c. vid Göttingen; LMA 1865.

Af hans läroböcker märkas: Die Natur
d. Harmonik u. d. Metrik, 1853 (2. uppl.

1873); Die Lehre v. d. Harmonik (utg.

efter hans död af O. Paul) 1868; Er-

läuterungen zu J. S. Bachs Kunst d.

Fuge 1841 (2. uppl. 1861); ur elevers stu-

diehäften sammanställde E. Rudolff:

Aufgaben f. den einfachen u. doppelten

Kontrapunkt. Som lärare utbildade H.
bl. a. Joachim, Biilow, Kiel samt skan-

dinaverna Grieg och A. Rubenson. Som
kompositör var han framför allt form-

ren med Mendelssohnsk melodiositet.

Han skref bl. a. mässor, motetter m. m.

samt en opera "Mathilde" 1826. En del

af hans bref äro tryckta: Briefe an
Franz Hauser, 1871 (af A. Schöne); Briefe

an L. Spohr und andere, 1876 (F. Hiller).

Hauptmanual, se Hufvudmanual.
L Hauser, Franz, f. 12. 1. 1794 i Kra-

sowitz vid Prag, t 14. 8. 1870 i Freiburg

i Br.; operasångare (basbaryton); var
intill 1837 anställd vid flera teatrar

(Prag, Kassel, Dresden, Wien, London,
Leipzig, Berlin, Breslau); sedan sånglä-

rare; 1840^64 direktör vid konserv, i

Miinchen; drog sig 1865 tillbaka och

lefde efter 1867 i Freiburg; utgaf: "Ge-

sanglehre fiir Lehrende und Lernende"
1866. H. var en stor Bachbeundrare och

samlade flera mycket värdefulla Bach-
manuskript.

2. M i s k a H., f. 1822 i Pressburg, t

8. 12. 1887 i Wien; violinist; elev af

Kreutzer, Mayseder och Sechter; kon-

serterade fr. o. m. 1840 i nya och gamla
världen och vann lysande triumfer; hans
stil var virtuosens med bländande tek-

nik. Hans kompositioner i smäktande,

melodiös stil äro nu glömda, men vunno
en tid ej ringa popularitet; resemin-

nena: "Aus dem Wauderbuche eines

österreichischen Virtuosen" 1858—59 ut-

gåfvos af S. Hauser.

1. Hausmann, Valentin, f. 1484 i Niirn-

berg; koralkompositör i Luthers anda.

Hans son med samma namn var orga-

nist i Gelbstädt och vann stort anseende

genom sina motetter, kanzonetter samt
danser (en del i ny uppl, i Denkm. d.

Tonk. bd 16; förteckn. af hans verk i

Eitners Quellenlex.). Dennes son var
organist i Lobejiin.
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2. Robert H., f. 13. 8. 1852 i Rottlebe-

rode, Harz, t 19. 1. 1909 i Wien; violon-

cellist; 1876 lärare vid högskolan i Ber-

lin; 1879—1907 medlem af Joachimkvar-

tetten; har företagit talrika konsertresor

och vunnit stort anseende som en af de

främste på sitt instrument.

Hautbois (af haut, hög. cch bois, trä)

se Oboe. — Hautbois t, oboespelare;

under 1700-talet och förra hälften af

1800-talet beteckning för militärmusiker

i allmänhet.

Haut-dessus (fr.), hög sopran.

Haute-contre (fr.), altstämman.

Hante-taille (fr.), hög tenor.

Hawkins, John, f. 30. 3. 1719 i Lon-

don, t därst. 21. 5. 1789; musikhistoriker;

utbildade sig till advokat men studerade

dessutom med ifver musik; blef 1740

medlem af Academy of Ancient music;

erhöll 1753 genom giftermål en stor för-

mögenhet, hvilken satte honom i stånd

att sedan uteslutande lefva för sin mu-
sik; efter 16 års förarbeten utgaf han

1776 i 5 band sin berömda "General hi-

story of the seience and practise of mu-
sic" (Burneys musikhist. utkom samti-

digt 1776—89: I—IV och använder H:s

bok för de senare banden). H:s musik-

hist. utkom i nya uppl. 1853 och 1875.

Burneys arbete lät H:s i början träda

i skuggan, men i våra dagar har H:s

bok större betydelse. I H:s musikhist.

finnes en mängd goda musikillustratio-

ner, hvilka i hög grad höja verkets

värde. Ehuru hufvudsakligen dilettant

lyckades H. dock gifva ett värdefullt

arbete genom den omsorgsfulla detalj-

forskning, hvarpä han stödde sitt verk.

Burney var honom gifvetvis öfverlägsen

som musiker o. grundlig musikkännare.

Haxthausen, A u r o r e M. G. Ch. von,

f. Gyllenhaal, f. 1836 i Stockholm, t

därst. 7. 2. 1888; var i 70-talets musik-

kretsar i den svenska hufvudstaden myc-

ket bemärkt; komponerade samt utgaf

(under signaturen g********) flera piano-

stycken och sånger; gjorde sig äfven

känd som författarinna (pseud. Clara

Kuhlman).
Hay, se La H a y.

1. Haydn, Franz J o s e p h, f. 1. 4. 1732

i Rhorau, Nederösterrike, nära ungerska

gränsen, f 31. 5. 1809 i Wien; son till

en fattig vagnmakare; erhöll sin första

musikaliska utbildning redan vid 6 års

ålder; anställdes 8 år gammal som kor-

gosse vid Stefanskyrkan i Wien; kapell-

mästaren därst. Reutter förskaffade ho-

nom samtidigt undervisning i violin och
klaver; sedan han 1749 kommit i mål-

brottet, måste han försörja sig genom
att deltaga i serenader och spela i

smärre kapell; för Porpora, hvilken

1753—57 uppehöll sig i Wien, tog han
musiklektioner och förrättade i gengäld
betjäntsysslor hos honom; gaf samtidigt

själf musiklektioner; fick 1759 anställ-

ning som dirigent för grefve Franz von
Morzins kapell; fick därvid tillbringa

vintern i Wien och sommaren på hans

gods Lukavez nära Pilsen. 1761 utbytte

han denna plats mot kapellmästarebe-

fattningen hos fursten Esterhåzy i Ei-

senstadt, Ungern; han kvarstod i denna
befattning till århundradets slut, först

tjänande fursten Paul Anton (t 1762),

sedan Nicolaus (t 1790), Anton (t 1795)

och sist Nicolaus, först endast som andre

kapellmästare, men fr. o. m. 1766 som
förste kapellmästare. 1760 gifte han sig

med en perukmakares dotter, men hans
äktenskap blef i hög grad olyckligt på
grund af hustruns dåliga karaktärs-

egenskaper.

Som kompositör förblef H. hela sitt

lif autodidakt. På 50-talet studerade han
med ifver Ph. Em. Bachs musik och

upptog hans stil i sina första verk. Hans
andra studium gällde Fux' Gradus ad

Parnassum, ett verk, hvilket H. efter

egen utsago med "outtröttliga ansträng-

ningar" sökte lära sig förstå. En af

hans första kompositioner var operetten

"Der neue krumme Teufel" 1752. Detta

verk för scenen följdes sedan af 23 an-

dra, de flesta för Esterhåzy. Fursten

skattade H. högt som operakompositör

och äfven H. själf var nöjd med en del

af operorna, men inga af dessa ha dock

kommit till eftervärlden, och endast få

ha gifvits utanför det furstliga slottet.

Sin första stråkkvartett skref H. 1755,

den första symfonien 1759, då han nyss

blifvit anställd hos grefve Morzin.

Inom båda dessa konstformer skulle H.

blifva mönstret för sin närmaste efter-

värld. I formellt hänseende kan H.

knappast anses som nydanare inom sym-

fonien. Principen att förena hastiga

och långsamma satser af allmän karak-

tär med danser kan följas tillbaka till
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1600-talet. Formen AUegro-Andante-Al-

legro förefanns under 1700-talet prin-

cipiellt i den italienska ouverturen. Att

före sista allegrosatsen insätta en me-

nuett var brukligt före 1750, om än ej

som allmänt erkänd grundform. Hvad
första allegrosatsens arkitektoniska

byggnad beträffar förefanns hufvud- och

sångtema äfven före H. Det nya H.

här införde inskränkte sig således till

att ur de många olika grupperna inom
sonatformen gripa en samt utveckla och

fördjupa denna. Mönstret, som H. när-

mast sökte följa, var Ph. Em. Bachs

sonatform. Den konstform H. särskildt

utbildade var kvartetten för 4 stråkin-

strument. Jahn kallar kvartetten för

H:s "naturenliga sätt att uttrycka sina

känslor". Antalet stråkkvartetter af H.

är 83. H. är här själfständig och har

utöfvat ett starkt inflytande på Mozart,

hvilken tillägnade "sin dyraste vän H."

sina första sex stråkkvartetter 1782 med
en mycket smickrande tillägnan, däri

han erkänner sig endast vara lärjungen.

Ej blott Mozart utan äfven Beethoven

har för kvartettformen lärt af H. Af
andra H:s efterföljare inom kvartetten

kan nämnas Dittersdorf.

Inom symfoniformen hade H. ännu un-

der 60- och 70-talen ej nått upp till sin

fulla mognad. Med 80-talet hade Mozarts

symfonier redan begynt att göra sig gäl-

lande i allt vidare kretsar, och H. fann

genom studiet af dessa snart den rätta

formen, som passade honom. Först med
90-talet blef H. den store symfonikern.

Hans 12 Londonsymfonier blefvo snart

erkända som mönster inom stilen. Af
dessa blefvo särskildt populära: "mili-

tärsymfonien" (1794), "med pukslaget"

(1791), "med pukhvirfveln" (1795), "Ox-

fordsymfonien" (1788). I allt skref H.

118 symfonier. H:s orkesterbehandling

står betydligt öfver den samtida med
undantag af Mozart. Den allmänna in-

strumenteringen är: stråkkvartetten med
träblåsinstrumenten: 2 flöjter, 2 oboer

och 2 fagotter (endast undantagsvis 2

klarinetter) samt 2 horn och 2 trum-

peter med 2 pukor (undantagsvis 3 ba-

suner). Träblåsinstrumenten behandlar
H. betydligt själfständigare än hans
föregångare, ehuru ej sällan flöjterna

(ibland äfven oboerna) få unisont följa

violinerna genom större delen af en sats.

H:s öfriga instrumentala verk ha ej i

samma grad som kvartetterna och sym-

fonierna nått till eftervärlden. Hans
produktion utanför dessa båda sistnämn-

da konstformer omfattar bl. a. 30 stråk-

trior, 20 klavértrior, 31 konserter för di-

verse instrument, 33 pianosonater samt
ej mindre än 175 verk för instrumentet

baryton. Af H:s vokala arbeten märkas
flera kyrkliga körverk, däribland instru-

mentalpassionen "Die sieben Worte am
Kreuz" (skrifven för Cadiz 1785), 13 mäs-

sor, 13 offertorier, 1 Stabat mäter, 2 Te

deum, 4 Salve m. m. Slutligen märkas
en mängd solosånger vid klaver, hvilka

mot 1700-talets slut voro mycket spridda

och sjungna i hemmen. Bland solosån-

gerna märkas bl. a. österrikiska folk-

sången (Kaiserlied "Gott erhalte Franz

den Kaiser"), uppförd f. ggn 28. 1. 1797

(melodien är dock ej af H. själf utan

endast en något förändrad äldre sång).

För att bedöma H:s stil och komposi-

tionsutveckling måste vi taga hänsyn
till dels hans karaktär som sådan dels

hans lif. H. var som personlighet af

mildt fördragsamt sinnelag, som hellre

vek undan lifvets konflikter än uppsökte

dem. I hela H:s väsen låg fridsamhet

och förnöjsamhet. Xågon orolig läng-

tan efter något högre och bättre i yttre

hänseende ägde han ej. Hela hans sträf-

van gick ut på att fördjupa det han
fått under händer. Som orkesterchef

arbetade han på att långsamt förbättra

förhållandena, och han fordrade intet

hastigt förnyande af de instrumentala

krafterna. Utan att trötta sin furste

med nya anslag till musiken lyckades

han så småningom att förbättra förhål-

landena till den grad, att orkestern på

1780-talet torde ha varit en af de främ-

sta i Österrike. — H:s blida väsen visar

sig i hans kompositioner i förkärleken

för lekande allegrosatser o. milda, sång-

bara andantesatser utan starka energi-

ska stegringar eller skärande dissonan-

ser. Hans modulationer betraktades vis-

serligen af samtiden såsom djärfva och

alltför oförberedda men synas dock vår

tid mindre främmande. Om H:s kompo-
sitionsriktning å ena sidan betingas af

hans grundkaraktär, må vi dock ej glöm-

ma den andra sidan: hans yttre lefnads-

förhållanden. Under den mest betydel-

sefulla delen af sitt lif, 30—60 år, vista-

24
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des han ute på landet å slottet i Eisen-

stadt eller på slottet Esterhazy, båda be-

lägna långt ifrån en större stad. Under

60-talet brukade fursten visserligen 1 å

2 mån. på året vistas i Wien men med
70- och 80-talen minskades denna vistelse

till det minsta möjliga. H. klagar äfven

på 80-talet ofta öfver sin ipoierade vistel-

se på landsbygden. Så skrifver han t. ex.

en gång: "Här sitter jag nu i min öde-

mark, lämnad ensam som ett fader- och

moderlöst barn, nästan utan mänskligt

sällskap, sorgsen, full af minnen från

flydda härliga dagar, tyvärr flydda! —
och hvem vet, när de en gång komma
åter, dessa präktiga sällskap, där en hel

krets var ett hjärta och en själ! — alla

dessa sköna musikaftnar, hvilka ej kun-

na beskrifvas, endast tänkas. Hvar äro

dessa hänförande ögonblick." Att denna

ensamhet äfven kunde påverka hans

kompositionsstil förstod han alltför väl.

"Jag var afskuren från världen, ingen

kunde störa eller förvilla mig, och jag

var tvungen att bli originell." På 80-

talet voro hans kompositioner kända öf-

ver hela Europa och spelades i hem-

men, dock kände man mästaren knap-

past ens i Wien, och H. synes själf

länge ha varit alldeles obekant med, att

hans verk speltes öfver större delen af

den då bildade världen, I ett hänseende

blef denna långa vistelse på landet till

fördel för hans verk. H. fick sinne för

folklifvet och folksången, på samma
gång naturen själf kunde ge honom in-

spirationer till tonverk. Jakt och fiske

hörde till H:s älsklingsförströelser, och

en hvila ensam i naturen hörde till hans

största vederkvickelse. Naturmåleriet i

toner låg H. mycket om hjärtat, och ofta

där vi nu ej se någon naturskildring,

hade H. tänkt sig en målning af natur-

företeelser i toner. Lifvct ibland folket

gaf H. äfven förståelse för melodiens vä-

sen. Granska vi en sydslavisk folkvis-

el. folkdanssamling utgifven efter folk-

uppteckningar skola vi där finna många
gamla bekanta H.-melodier. H. lyssnade

till dessa melodier i de små hemmen och

vid folkfesterna och upptog dem sedan

som motiv i sina symfonier, kvartetter,

konserter m. m. Många af H:s solosån-

ger äro direkta efterbildningar af syd-

slaviska folkvisor. H:s tjänstgöring hos

furst Esterhazy blef med tiden allt mera

ansträngande. Ju dystrare och tungsin-

tare fursten på ålderdomen blef, dess

mera behöfde han musikens tröst, och

dess innerligare blef också förhållandet

mellan fursten och hans kapellmästare.

Då furstinnan vid 80-talets slut dog,

stegrades denna furstens längtan efter

musik nästan till abnormitet. Hela da-

gen skulle musiken ljuda och skingra de

sorgsna tankarna. För den efter det fri-

ska, kraftigt pulserande lifvet trånande

H. blef denna tid en verklig pröfvotid,

om än furstens musiklängtan kunde
utgöra en sporre till nykomponerande.
1890 slog befrielsens stund. Furst Nico-

laus dog och efterträddes af Paul An-
ton, hvilken lät höja H:s arvode som ka-

pellmästare men samtidigt afskeda ka-

pellet. H. blef således fri från tjänsten

och skulle endast lofva att bära titeln

"furstlig esterhazysk kapellmästare".

Denna befrielse från en ansträngande

tjänst kom synnerligen lägligt för H.

Redan 1787 hade han blifvit ombedd att

resa till London. Dä var det ej möjligt

att få orlof att resa. Nu däremot för-

nyades anbudet af violinisten J. P. Sa-

lomon, och H. mottog det med glädje.

Hans första vistelse i England räckte

från 1790—92, hans andra 1794—95. Det

var en stor motsats i lifsförhållanden

för H.: Först ett helt lif i ensamhet med
sin egen musik fjärran från världsbull-

ret, nu i ålderns höst med ens flyttad in

i det mest intensiva musiklif. En hastig

inre föryngring blef också följden, och

en lifskraftig produktion uteblef ej hel-

ler. De i våra dagar ännu spelade kom-
positionerna af H. tillhöra till allra stör-

sta delen tiden efter 1790. De visa oss

äfven mästaren på höjden af skapar-

kraft. Främst stå de tolf Londonsymfo-
nierna. Sedan H., mätt af all den ära,

som kommit honom till del i England,

i aug. 1795 återvändt från andra resan,

blef han af vänner i Wien ombedd att

skrifva ett oratorium. Baron van Swie-

ten, sekreterare i ett adelssällskap, hvil-

ket plägade gifva musik för kör och

orkester, ledde underhandlingarna och

skref själf texten. H. arbetade med if-

ver och glädje på sitt ämne och 1799 upp-

fördes H:s första stora oratorium: Ska-

pelsen (i Sthlm f. ggn 1801). Ämnet var

hämtadt från Miltons "Det förlorade pa-

radiset". Baron van Swieten föreslog
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omedelbart en fortsättning och gjorde

ett utkast till "Årstiderna" (efter Thom-
son). Ehuru texten ej blef så särdeles

god, skref H. dock äfven denna med en

viss tillfredsställelse, så mycket mera
som han alltid gärna utarbetade natur-

skildringar i toner. År 1801 var verket

färdigt och uppfördes s. å. Båda dessa

oratorier blefvo hans främsta vokalverk

och ha bibehållit sin friskhet och verk-

ningsfullhet in i våra dagar. Om "Års-

tiderna" numera endast sällan gifves,

beror detta hufvudsakligen därpå, att

texten till stor del ej lämpar sig för

musik och därför med våra dagars kraf

på enhet mellan musik och textinnehåll

verkar torr och ointressant. Ehuru H.
aldrig blef någon reformator inom vo-

kalmusiken, kunna dessa båda verk dock

anses som skapande en ny stil inom ora-

toriemusiken. Någon fortsättning af

Händels stil kunna de ej anses vara,

därtill äro körerna allt för litet utarbe-

tade och svaga i sin verkan. Tyngd-
punkten ligger i arierna och i de detal-

jeradt utarbetade instrumentala delarna.

Det bästa i båda blir alltid naturskild-

ringarna. — H. blef känd i Sverige före-

trädesvis på 1780- och 90-talet, då sär-

skildt Frigel och Wikmanson lärde sig

älska hans tondiktning. Den senare

skref bl. a. 3 stråkkvartetter, hvilka ef-

ter hans död utgåfvos och af dottern

tillägnades H. H:s tacksägelsebref med-
delas hos Hennerberg ("Schwedische H.-

Handschriften"). I Sam. Silverstolpe er-

höll Sverige en särskild H.-beundrare,

hvilken fick lyckan att under sin vi-

stelse i Wien 1796—1802 träda mästaren
personligen nära. En värdefull samling
bref från Sam. Silverstolpe till anhöriga
och vänner i Stockholm från den öster-

rikiska hufvudstden finnes ännu i be-

håll (hos justitierådet K. Silverstolpe,

Sthlm) och ger en god inblick i H:s lif

under 1700-talets sista och 1800-talets

första år). H. blef LMA 1798 (hans tack-

sägelsebref härför i Mus. ak:s bibi.).

Öfver svenska H.-autografer samt Sil-

verstolpebrefven se vidare: C. F. Hen-
nerberg, Schwedische H.-Handschriften

(III. Kongr. d. IMG Wien 1909 s. 429—

432). — Under 1800-talets första 3 decen-

nier var H. den mest firade komposi-
tören, så länge Beethoven ej blef fullt

förstådd. H.-entusiasmen slutade egent-

ligen först med Mendelssohns framträ-

dande mot slutet af 20-talet. Sedan
denne sistnämnde 1828 återupptagit Bach
och 1830-talet vändt sin håg till Han-
del, uppgick H.-stilen i en den nyare
tidsandan mera motsvarande riktning. —
En marmorstaty öfver H. (af Xatter) af-

täcktes i Wien 1887. En storartad hyll-

ningsfest tillsammans med en musikhi-
storisk världskongress ägde rum i Wien
1909. — Breitkopf & Härtel utger sedan
1907 en på 80 band beräknad kritisk

totalupplaga. Af litteratur öfver H.
må nämnas: Pohl-Mandyczewski, J. H.
1875 ff.; K. F. Pohl, Mozart u. H. in

London, 1867; L. Schmidt, J. H. (Rei-

manns Beriihmte Musiker) ; G. A. Griesin-

ger, Biogr. Notizen iiber H., 1810; A. K.
Dies, Biogr. Nachrichten von J. H., 1810;

J. C. Hadden, G. Thomson, 1898; se äfven
Groves lexikon (biogr. af Pohl).

2. Johann M i c h a e 1 H., f. 14. 9. 173T

i Eohrau, t 10. 8. 1806 i Salzburg; den
föreg:s broder; 1745—55 solosopranist vid

Stephansdomen i W^ien; 1757 biskoplig

kapellmästare i Grosswardein, 1762 är-

kebiskoplig orkesterdirektör i Salzburg,

sedan konsertmästare och organist vid

St. Peterskyrkan därst. Som komposi-

tör har H. hufvudsakligen framträdt på
det kyrkliga området. Hans vokalkom-
positioner sattes af samtiden t. o. m.
lika med, om ej öfver, broderns. Han
skref bl. a. 28 mässor, 2 requiem, 114

graduale, 67 offertorier m. m.; dessutom
manskvartetter, kantater och oratorier.

Som instrumentalkompositör är han min-
dre betydande, ehuru han äfven här var
mycket produktiv. Han efterlämnade

bl. a. 30 symfonier, några serenader, 3

stråkkvartetter, marscher, menuetter
och 50 preludier för orgel m. m. LMA
1804. Denkm. d. T. in Österr. utgaf i

bd XIV: 2 en samling af hans instru-

mentalkompositioner i ny uppl. — Af
H.-biografier märkas: Otto Schmid, J. M,
H., 1906; J. J. Ev. Engl, Zum Gedenken
J. M. H:s, 1906; Wurzbach, Joseph H. u,

sein Bruder Michael, 1862.

H-dur (fr. si majeur, eng. b major),

durtonart med h till grundton och fem
kors för f, c, g, d och a (parallelltonart:

Giss-moll).

1. Hebbe, Johan Filip, f. 1. 11.

1806 i Stockholm, t 22. 11. 1869 därst.;

kungl. sekr.; varm musikvän; LMA 1852;
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sökte på mångahanda sätt understödja

Mus. ak. i Stockholm och donerade 1852

3,000 rdr rmt åt obemedlade elever i

piano- och orgelspelning; 1865 bildade

han vid ak. en byggnadskassa; skänkte

flera musiklitterära arbeten till ak:s

bibliotek; hade dessutom alltid vid ter-

minsafslutningarna gåfvor i musikverk
åt eleverna. H. var själf elev af Struwe
i musik och Sjöberg i pianospelning. —
Minnesteckning i Mus. ak:s handl.

1870/71 s. 41—43.

2. Signe Amanda Georgina H., f. 30.

7. 1837 på Näsbyholm, Jönk. län; sån-

gerska; utbildade sin röst för I. Dann-
ström, sedan vid högskolan i Berlin och

vid konserv, i Paris med Masset till lä-

rare i sång, Levasseur i dramatik och

Elie i mimik och plastik; vid en täflan

i konserv, i Paris erhöll hon första pris

för sång och dramatisk talang; fr. o. m.

1862 uppträdde hon på en mängd ut-

ländska scener, i Mannheim, Wien, Ber-

lin, Paris, Lyon, Geneve, Palermo, War-
schau, i de skandinaviska hufvudstäder-

na och Finland (Kristiania särskildt vid

den där 1874—77 blomstrande operan); i

den svenska hufvudstaden sjöng hon fle-

ra ggr (1864—66, 68, 70—73, 76, 78—79),

dock i regel utan fast engagement. H:s

röst kunde ej räknas till de stora på sce-

nen, men var af sympatisk klangfärg

och på det omsorgsfullaste utbildad, be-

träffande såväl koloratur som framför

allt frasering och klangskiftning. Som
dramatisk skådespelerska stod hon myc-
ket högt. Hennes röstutbildning var

fransk, och hon passade därför ypperligt

i Meyerbeeroperorna. Af hennes roller

märkas: Valentine i "Hugenotterna",

Alice i "Afrikanskan", Violetta, Mignon,

Lucretia, Elsa, Pamina, Cherubin, Ju-

dinnan, Agatha, Lalla Roukh, Regemen-
tets dotter, Klytemnestra, Margareta i

"Faust", Leonora i "Fidelio". LMA 1869.

1877 öppnade hon i Sthlm en skola i pla-

stik, säng och scenisk instruktion och

har däri berömligt utbildat ett stort an-

tal af våra lyriska och dramatiska ar-

tister. H. har äfven uppträdt som skrift-

ställarinna i korrespondenser till åtskil-

liga tidningar. — Litt.: Anteckn. om sv.

kvinnor; Fr. Hedberg, Sv. operasångare

s. 179 ff.; Sv. Musikt. 1884 s. 129, 1905 s.

145, 1912 s. 26.

Hebriderouverturen, en af Mendels-

sohns konsertouverturer (H-moll, op. 26),

äfven kallad "Fingalsgrottan" ("Fingals

Höhle"). Mendelssohn besökte Staffa 7.

8. 1829; i ett bref hem dateradt "på en

af Hebriderna" återfinnas ouverturens

första 20 takter; vintern 1830 utarbetade

han ouverturen närmare i Rom. Han
skref 10. 12. 1830 hem till sin faders fö-

delsedag: "Till present tänker jag i mor-
gon skrifva färdig min gamla ouverture

till 'Den ensliga ön'; och om jag då
sätter därunder 'den 11 december' — är

det som om jag genast lämnade det i

dina händer." (Mend. Reseminnen, sv.

uppl. s. 52). Detta manuskript med nyss-

nämnda titel (Den ensamma ön) finnes

ännu i behåll i Mendelssohnska famil-

jens ägo. I denna första form, som i

synnerhet i senare delen betydligt af-

viker från den nu kända formen, upp-

fördes ouv. i Crystal Palace, London, 14.

10. 1871. Det andra omarbetade partitu-

ret är dateradt "London 20. 6. 1832" och

bär nu namnet "The Hebrides" (äfven

detta ms. finnes i behåll). Om olikheten

mellan de båda partiturerna se Mend:s
br. 12. 1. 1832. På det tryckta partituret

(1834) stod sedan som titel "Fingals

Höhle", på de tryckta stämmorna där-

emot ms:ts "The Hebrides".

Heckmann, Georg Julius Robert, f.

3. 11. 1848 i Mannheim, t 29. 11. 1891 i

Glasgow; violinist; 1867—70 konsertmä-

stare i "Euterpe" i Leipzig; lefde sedan

1875 i Köln, där han grundade en be-

römd kvartett; öfvertog kort före sin

död en konsertmästareplats vid stads-

teatern i Bremen. H. hade särskildt lärt

sig älska nordisk musik och föredrog

gärna kompositioner af Svendsen. 1875

och 1881 besökte han Sverige, sistnämnda

år i förening med sin fru, pianisten M a-

r i e H e r t w i g-H. (f. 1843 i Greiz, t 23.

7. 1890 i Köln).

Hedberg, Frans Teodor, f . 2. 3. 1828 i

Stockholm, t 8. 6. 1908 därst.; ehuru ej

musiker har han dock gagnat musikhi-

storien och operan på mångahanda sätt;

såsom teaterförfattare skref han bl. a.

texterna till operorna: "Hertig Magnus
och sjöjungfrun", "Den förtrollade kat-

ten", "Den bergtagna", "Vikingarna" o.

"Hexfällan". Värdefulla bidrag till k.

t:s hist. lämna bl. a. hans böcker: "Sven-

ska operasångare" (1885) och "Gustaf

III:s operahus och dess minnen" (1891).
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H. var bl. a. litteratör och lärare vid

k. t. 1862—71, 1871—81 k. t:s intendent,

1881—83 chef för stora teatern i Göte-

borg; sedan åter bosatt i hufvudstaden.
— LMA 1870.

Hedenblad, Ivar Eggert, f. 27. 7. 1851

i Torsång, Dalarne, t 16. 6. 1909 i Ronne-
by; student 1871, fil. kand. 1878; 1880-83

elev af Reinecke och Jadassohn i Leip-

zig; 1875 studentkårens sånganförare och

1881 dir. mus. vid universitetet; 1881 diri-

gent för "O. D." och Filh. sällsk. i Upp-
sala; organist i domkyrkan 1902; 1895—96

tillf, lärare i musikhistoria vid konserv,

i Sthlm; 1895—99 dirigent för Filh. sällsk.

i Sthlm; 1897 hufvudorganisatör af den
andra nord. musikfesten och första allm.

sv. sångarfesten; 1902 nedlade han diri-

gentskapet för Uppsala studentkårs allm.

sångför. men återtog detsamma 1904.

Som ledare för studentkörerna har H.

förvärfvat sig ett hedradt namn ej blott

i Sverige utan äfven i utlandet; bland
sångarresorna utomlands märkas till Pa-

ris världsutställningarna 1878 och 1900

(med allm. kören); med "O. D." till Tysk-
land och Ungern m. m. — Som komposi-

tör har H. skrifvit en del körverk, så-

som: kantat vid kronprins Gustafs för-

mälning 1881, musik vid Gustaf Adolfsfe-

sten 1882, kantat vid nya univ:s invig-

ning 1887, kantat vid O. D:s 50-årsju-

bileum. Jubelfestkantat vid 300-årsmin-

net af Uppsala möte samt "Necken" och
"På knä", orkestersaker, manskvartetter,

solosånger m. m. H. har äfven utgifvit

den rikhaltiga och välredigerade kvar-

tettsamlingen "Studentsången" I

—

IV. —
Litt.: Knut Nyblom, I. E. H. En liten

minnesskiss, Uppsala 1910.

Hedlund, Olof, t 1748; orgelbyggare;

erhöll privilegium 1742; byggde bl. a.

goda orglar i Jakobs kyrka i Stockholm,
i Sigtuna, Ulricehamn, Bollnäs, Björ-

skog, Torstuna m. fl.

Heermann, Hugo, f. 3. 3. 1844 i Heil-

bronn; violinvirtuos; elev af Bériot; fö-

retog flera konsertresor med lysande re-

sultat; 1865 konsertmästare i Frankfurt
a. M. och 1878—1904 äfven lärare vid

Hochska konserv, därst.; grundade sedan
en egen violinskola; utgaf 1896 en bear-

betning af Bériots violinskola; bildade

en egen högt ansedd violinkvartett (H.,

Bassermann, Naret-Koning, H. Becker).

H. lade mindre vikt vid bländande tek-

nik än vid gediget föredrag.

Hegar, Friedrich, f. 11. 10. 1841 i

Basel; bosatt sedan 1863 i Ziirieh, där
han först var konsertmästare, 1865 dir.

för abonnementskonserterna och 1868

—

1907 chef för tonhallorkestern; ledde

dessutom 1886—1901 blandade körförenin-

gcn; ledare för den 1876 öppnade Ziiri-

cher Musikschule; 1889 dr phil. h. c;
1886—87 dir. för manssängföreningen
"Harmonie"; skref bl. a. oratorierna

"Manasse" och "Ahasvers Erwachen", en
violinkonsert i D-dur och flera moderna
manskvartetter. — Litt.: A. Gliick, Fr.

H., 1888.

1. Hegner, Ludvig, f . 1. 5. 1851 i Kö-
penhamn; elev af konserv, i Kphn och
1884 anställd som kontrabasist i det dan-
ska hofkapellet; har varit den förste i

Danmark, som konserterat och kompo-
nerat för instrumentet; af hans reper-

toar märkes en elegi med piano.

2. Anton H., f. 2. 3. 1861 i Köpen-
hamn, den föreg:s broder; elev af kon-

serv, i Kphn; har ofta konserterat som
violoncellist och varit anställd i flera or-

kestrar; sedan 1893 verkar han i Ame-
rika; har utgifvit solosånger, pianostyc-

ken, violinromans, violoncellromans samt
skolsånger.

3. Johannes Vilhelm Adam H., f.

15. 12. 1852 i Köpenhamn; den föreg:s

broder; kontrabasist hos Th. Blanch i

Stockholm 1870 och i hofkapellet därst.

1875.

Heil dir im Siegeskranz,
preussiska nationalhymnen på engelska
folksångens melodi (se Go d save the
K ing); skrefs af H. Harries för dan-

ske konungen Kristian VII:s födelsedag

27. 1. 1790; utkom, omarbetad af B. G.

Schumacher, 17. 12. 1793 i "Spenersche
Zeitung" som "Berliner Volkslied"; blef

kort därefter nationalhymn. — Litt.: W.
Tappert i Musik. Wochenbl. 31. 8. 1877.

Heinemann, Alexander, f. 23. 5.

1873 i Berlin; konsertsångare (baryton);

elev af Sternska konserv, i Berlin med
Jenny Meyer som lärarinna i sång; har
alltsedan 1896 konserterat i Europa och
Amerika samt vunnit stort erkännande
för sin fylliga och klangrika baryton
och sitt konstnärliga, temperamentsfulla
föredrag. H. gästade Stockholm 1908.

Af de mera bemärkta partier han i kan-
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täter och oratorier sjungit märkas: i

Gades "Comala", Schumanns "Des Sän-

gers Fluch", Bachs H-mollsmässa m. fl.

1. Heintze, Gustaf Wilhelm, f. 1825 i

Östergötland, f 19. 3. 1909 i Jönliöping;

kom tidigt till Stockholm, där han af-

lade folkskolelärarees.; ägnade sig sedan

åt musiken och aflade 1848 musikdir.-ex.

samt blef s. å. organist ora kantor vid

Kristianiakyrkan i Jönköping; 1860—96

äfven lärare vid lärov. därst.; pensione-

rad 1906; utgaf flera kompositioner, bl. a.

en del sonater för piano samt de tvä

kantaterna "Kors och krona" och "Pil-

grimsfärden"; dessutom i handskrift

flera komp. för piano, orgel, sånger m. m.

Ass. LMA 1858, LMA 1906. H. verkade
äfven förtjänstfullt som pianolärare. —
Litt.: Biogr. i Kyrkomusik o. Skolsång
26. 3. 1909 och Sv. Musikt. 2. 4. 1909.

2. Georg Wilhelm H., f. 4. 7. 1849 i

Jönköping, den föreg:s son, t 10. 1. 1895 i

Lund; studerade 1865—69 vid konserv.,

där han var en af ak:s bästa elever (G.

Mankell i orgel); 1870 musiklärare vid

lärov. i Kalmar; 1874 musikdir. vid Jön-

köpings reg.; 1872—76 ledare för Jönkö-
pings musiksällskap, under hvilken tid

en mängd stora kör- och orkesterverk

uppfördes; 1881—89 organist i Jakobs
kyrka i Sthlm; sedan till sin död ka-

pellmäst. vid Lunds univ. och domkyr-
koorganist i Lund. Redan under kon-

servatorietiden hade H. fått namn om sig

såsom skicklig orgelspelare; 1871 utsågs

han af Mus. ak. att representera Sverige

vid den täflan, som skulle äga rum i

London på jätteorgeln i Albert Hall;

H. bestod med heder sitt prof, fastän

han ej vann något pris (Anton Bruck-
ner [s. d.] vann stora priset); H. vann
sedan för hvarje år allt större erkän-

nande som orgelspelare och var i början

på 80-talet afgjordt Sveriges främste på
sitt instrument; han konserterade vid

denna tid ofta dels i hufvudstaden dels

i landsorten. H. anslöt sig närmast den
franska skolan och stod en lång tid i

vänskaplig förbindelse med Widor, hvars
kompositioner genom honom blefvo

mera kända i Sverige. De ej så få ele-

ver H. hade i hufvudstaden (bl. a. Laura
Netzel [Lago] och A. Dahl) sändes, då
de närmare ville utbilda sig, alltid till

Widor. LMA 1882. Som kompositör
framträdde H. redan under konservato-

rietiden med en om stor kontrapunktisk
skicklighet vittnande "Fantasi och fuga
öfver koralen nr 99", hvilken trycktes i

Mus. ak:s handl. 1868 s. 33 ff. (den enda i

dessa årsskrifter tryckta själfst. komp.).

Redan 1865 hade han själf tryckt: "14

femstämmiga orgelpreludier"; 1871 ut-

gaf Mus. konstf. "Stor sonat"; dessutom
1878 en "Militärmarsch" i p.-arr., "Tur-

niermarsch" arr. f. p., "Feststycken f.

orgel" 1883; utgaf slutligen 1889 en ko-

ralbok, som dock vann mindre utbred-

ning. I manuskript finnes en mängd
militärmarscher, preludier för orgel,

stycken för 4 och 5 vceller, kantat för

manskör och soli med stråkork. och orgel,

kantat vid Allhelgonakyrkans invign.

i Lund, solo för basun m. orgel o. p.,

fantasi o. fuga för orgel, konsertst. f.

bl. k. manskv. och kvintett, Suite f. or-

gelsolo i 3 satser, Bach-Auberts koral o.

fuga arr. f. orgel och militärork. samt
för orgel o. bl. kör; symf. af Guilmant
(f. orgel o. ork.) arr. f. orgel o. militär-

ork. — Litt.: Sv. Musikt. 2. 1. 1890; N. P.

Norlind, biogr. i Lunds Dagbl. 1895; Mus.
ak:s handl. 1868.

3. Gustaf Hjalmar H., f. i Jönkö-

ping 22. 7. 1879; den föreg:s son; org.-

ex. i Lund 1896 i Sthlm 1899 (Bergs jeton

för orgelspelning); elev af Rich. An-
dersson 1901 och lärare vid hans skola

1902; organist i Maria kyrka i Sthlm
sedan 1910; pianolärare; har ofta upp-

trädt som pianist vid konserter i huf-

vudstaden; af kompositioner äro ännu
inga tryckta.

4. John Wilhelm H., f. 6. 8. 1886 i

Stockholm; den föreg:s broder; orga-

nistex. 1904 i Lund; elev af Rich. An-
dersson 1906—10 och lärare i hans skola

1907—10; sedan pianolärare vid konserv,

i Malmö; debuterade som pianist i Stock-

holm 1910 och har sedan ofta låtit höra

sig vid konserter i hufvudstaden och

landsorten (äfven i Köpenhamn 1912);

medlem af Malmö kammarmusiksäll-
skap; skrifvit en del körverk, solosånger

och pianokompositioner; dessutom 3 fu-

gor för orgel.

Heinze, S a r a, f . Magnus, f . 18. 12. 1837

i Stockholm af judiska föräldrar, t 27.

10. 1901 i Dresden; pianist; elev i födel-

sestaden af van Boom och Hasert; stu-

derade sedan i Tyskland för Kullak,

Dreyschock och Liszt; vistades 1858—59
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i Sverige men begaf sig sedan till Tysk-

land, där hon i Berlin, Weimar och

Leipzig utbildade sig vidare samt sedan

konserterade; 1864 öfvergick hon till

evang. läran och gifte sig 1865 med mu-
sikförläggaren Gustaf Heinze; lefde en

längre tid i Dresden, därefter i Ham-
burg, sedan åter i Dresden. —LMA 1870.

— H:s dotter H e 1 e n e H. har gjort sig

känd som pianopedagog genom att utge

en skola för tummens underläggning vid

spel.

Heise, Peter Arnold, f. 11. 2. 1830

i Köpenhamn, t 12. 9. 1879 i Ny Taar-

bask. Själland; student 1847; elev af A.

P. Berggreen och M. Hauptmann (1852

—

53); på hans konstnärliga utveckling ut-

öfvade Gade ett varaktigt inflytande;

1854—57 var han meddirigent för stu-

dentsången i Köpenhamn; blef 1857 mu-
siklärare vid Sorö akademi; flyttade

1865 öfver till Köpenhamn och ägnade
sig sedan uteslutande åt komposition;

han skref nu bl. a. operan "Paschaens
Datter" (text af H. Hertz), hvilken 30.

9. 1869 uppfördes. För teatern skref han
musik till Oehlensehlägers "Palnatoke",

Ibsens "Kongs-Emnerne", E. v. d. Reckes
"Bertran de Born" (1873), Munchs äf-

ventyrdrama "Fjeldsöen" (1875), baletten

"Cort Adeler". Hans främsta sceniska

verk är dock "Drot og Marsk" (tragisk

sångopera i 4 a. af Chr. Richardt), som
fick sin premiär 25. 9. 1878 och sedan
uppförts ett 60-tal ggr. Af andra större

verk märkas "Volmerslaget" till sån-

garfesten i Kphn 1868 och kantaten till

kronprinsens förmälning 1869, konsert-

stycket "Tornerose" (1873); af öfriga

mera kända verk kunna nämnas: ouver-

turen till Hauch's "Marsk Stig", en sym-
foni, de vokala orkesterstyckena "Ef-

teraarsstormene" och "Bergliot", "For-
aar og Sommer" (4 sånger f. 2 s. a.

b. o. p.), "Kong Hakes Ligfajrd" f. mans-
kör o. piano, en barcarole för 8 mans-
röster; till körerna höra slutligen äfven
ett tiotal manskvartetter i Hartmanns
anda ("Foraar og Sommer", "Dans, ropte
Felen"). Främst står H. dock som ro-

manskompositör, där han på ett säll-

synt sätt förstod att förena enkel vis-

artad melodi med dramatisk liffullhet

och kraft. Hit höra särskildt "Dyvekes
Sange" till Drachmanns diktcykel. I allt

skref han omkr. 170 solosånger m. piano

till texter af en mängd af Danmarks
bästa skalder. Hans samlade "Roman-
cer og Sange" (187 i saml., då en ur de

dramatiska verken medtagits) utgåfvos

efter hans död i samlad uppl. på 3 band.

Heland, Frans Isak von, f . 11. 6.

1843 i Stockholm; löjtnant vid Svea lif-

garde 1864; kapten 1876; öfverstelöjt-

nant 1894; öfverste och chef för Jämt-
lands fältjägareregemente 1897—1904; stu-

derade musik för Gille 1865 och för Be-

rens 1868; har utgifvit flera häften sån-

ger, bland hvilka ej så få blifvit po-

pulära; på Nya, Mindre och Djurgårds-

teatrarna har han fått uppförda operet-

terna "Regementstrumslagaren" (1870),

"Löjtnanten och hans kalfaktor" (1870),

"Det var jag" (1879), "Rekryten" (1881),

"Fåglarna" (1882), "Nattlampan" (1886;

till dessa tre sistnämnda har H. själf

skrifvit texten) och "Ulla Messköt" (1890).

Till sina 1886 utg. sånger (2 hftn) m. fl.

har H. själf författat orden.

Hela världen fröjdes Her-
ran, psalm 268; Haeflner hänvisar till

mel. 2.

[Ein] Heldenleben, symfonisk dikt-

ning af Rich. Strauss, op. 40; först ut-

förd i mars 1899 på en Museumkonsert
i Frankfurt a. M.
Helga, Jesu, röst och hjärta,

psalm 70; Haeffner 70; mel. motsvarar
nr 141 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tysk världslig visa, komp. af H.

Albert 1641: Damon war mit Brunst
beeilet, hvilken sedan blifvit tysk koral:

Jesu, hast du mein vergessen (Zahn
3567); saknas i Sverige före 1697.

Helge Ande, du som samlar,
psalm 148; Haeffner hänvisar till mel. 136.

Helge Ande, hjärtats nöje,
psalm 136; Haeffner 136; mel. motsvarar
nr 377 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 6551: Werde mun-
ter, mein Gemiite) af 1642; saknas i Sve-

rige före 1697.

Helig, se Sanctus. En del af

mässan.
Helige Ande, sanningens, psalm

131; Haeffner 131; mel. motsvarar nr 110

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 975: Lobet den Herren, denn
er ist sehr freundlich) af 1568; mel. före-

kommer f. ggn i sv. källa i psb. af 1616

(1623), sedan i Mönsteråshandskriften

på 1640-talet.
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Helikon, kontrabastuba; bäres öfver

skuldran. Se Tuba.
Heller, Stephen, f. 15. 5. 1814 i Pest,

t 14. 1. 1888 i Paris; elev af A. Hahn i

Wien; redan 1827 konserterade han men
tvangs 1830 af sjukdom att resa och
kvarstannade nu 8 år i Augsburg; han
begaf sig Sddan till Paris, där han bl. a.

trädde i förbindelse med Chopin, Liszt

och Berlioz; han vann här stort anseen-

de som konsertspelare och lärare; kon-

serv, erbjöd honom förgäfves en profes-

sorsplats; hans kompositioner, alla för

piano, utmärka sig för en rik stämnings-

fullhet men äro ofta för litet utförda;

i våra dagar åtnjuta de allt högre an-

seende och ställas bredvid Mendelssohns
och Schumanns, ehuru de ej nå samma
djup och individuella kraft. H. är all-

tid enkel och försmår allt effektsökeri.

Hans etyder och "studier" äro ypper-

liga för undervisningsändamål och an-

vändas ännu som sådana. Af hans öf-

riga småstycken märkas: "Im Walde",
"Blumen- Frucht- und Dornenstiicke",

"Reise um mein Zimmer", "Aufzeich-

nungen eines Einsamen" m. m.; dess-

utom sonater, sonatiner, Lieder ohne
Worte m. m.

Hell konung, säll, psalm 300;

Haeffner 300; komp. af Ha;ffner.

1. Hellmesberger, Georg, f. 24. 4. 1800

i Wien, f 16. 8. 1873 i Neuwaldegg, Wien;
violinist; 1821 lärare, 1833 professor vid

konserv. (Gesellsch. d. Musikfr.); 1829

dirigent vid hofoperan; 1867 pensione-

rad; skref soloverk för violin och kam-
marmusik.

2. Georg H., den föreg:s son, f. 27. 1.

1830 i Wien, f 12. 11. 1852 som konsert-

mästare i Hannover, där han anställdes

1850; 1851 uppfördes i Hannover hans
opera "Die beiden Königinnen"; i ms.

funnos efter hans död flera andra operor.

3. Joseph H., den föreg:s broder, f.

3. 11. 1828 i Wien, t 24. 8. 1893 därst.;

1851 artistisk ledare för Gesellsch. d.

Musikfr.; 1859 direktor vid samma säll-

skaps konserv.; dessutom 1851—77 violin-

professor därst.; 1877 hofkapellmästare;
stiftade 1849 en högt ansedd stråkkvartett.

4. Joseph H., den föreg:s son, f.

9. 4. 1855 i Wien, t 26. 1. 1907 därst.;

1878 soloviolinist i hofkapellet och vio-

linprofessor vid konserv., sedan kapell-

mäst. vid Karltheater, 1884 balettmusik-

dirigent och konsertmäst. vid hofoperan,
1899 vice kapellmästare, 1900—02 förste

hofkapellmästare. 1904—05 hofkapell-

mäst. i Stuttgart; skref flera populära
operetter och baletter.

5. Ferdinand H., den förres bro-

der, f. 24. 1. 1863 i Wien; sedan 1879

violoncellist i hofkapellet i Wien; 1885

lärare vid konserv, därst.; 1886 solocel-

list vid österrikiska hofoperan.

Hellström, Anna Dorotea, se Oscar.
Helm, The odör, f. 9. 4. 1843 i Wien;

sedan 1867 verksam som musikkritiker
i födelsestaden; medarbetare i "Ton-
halle" 1868, "Musikalisches Wochenblatt"
sedan 1870; 1876 redaktör för "Musik-,

Theater- und Litteraturjournal"; musik-
referent i "Wiener Fremdenblatt" 1867,

"Pester Lloyd" (sedan 1868) m. fl. tid-

ningar; sedan 1874 lärare i musikhistoria
och estetik vid Horåkska musikskolan;
utgaf bl. a. "Beethovens letzte Quar-
tette" 1868, "Beethovens Streichquar-

tette" 1885, "Uber die Sonatenform seit

Beethoven", "Mozarts Klavierkonzerte"
m. fl.

Helmholtz, H e r m a n n Ludwig Fer-

dinand, f. 31. 8. 1821 i Potsdam, t 8. 9.

1894 i Charlottenburg (Berlin); den be-

römde fysiologen och fysikern; ägnade
sig först åt läkarevetenskapen och blef

1843 militärläkare i Potsdam; 1848 lä-

rare i anatomi för konstnärer och assi-

stent vid anatomiska museet; öfvergick

så småningom till fysiken och blef 1849

professor i fysiologi i Königsberg, 1855

professor i anatomi och fysiologi i

Bonn, 1858 prof. i fysiologi i Heidelberg
och 1871 prof. i fysik i Berlin. H:s mu-
sikaliska intressen visade sig redan un-

der studenttiden; han bodde tills, med
en musikidkande student och ägnade
gärna sin lediga tid åt att studera mu-
sik genom att själf spela eller höra
andra spela piano. "Den nyare musi-

ken är mig sällan nog, och jag måste
därför själf spela för att få höra bättre

och djupare tonverk", skrifver han den-

na tid. Under 50-talet studerade H.

mest ögat och gjorde viktiga upptäck-

ter rör. ögonspegeln. Mot slutet af 50-

talet öfvergick han dock så småningom
till akustiken. H. utgick frän örats

konstruktion och slöt därur till harmo-
niens grundprinciper, särskildt konso-

nans- och dissonansförhållandena. De



Helsingborg—Helsted 377

s. k. öfvertonerua utgöra grunderna, ur

hvilken det harmoniska välljudet eller

missljudet förklaras. Ju mindre sväf-

ningar mellan två klangars öfvertoner

dess mera välljud. I nära förbindelse

med dessa studier stod hans under vin-

tern 1857 utvecklade teori om vokalerna

("Die Klangfarbe der Vokale", 1859).

Hvarje enskild vokal har sina bestämda

öfvertoner. Första steget ut öfver den

trängre akustikens område in på esteti-

ska spörsmål tog H. genom sitt före-

drag i Bonn: "Öfver den musikaliska

harmoniens fysiologiska orsaker." Att

detta steg ej togs utan en viss ängslan,

betygar han själf i ett bref: "Af alla de

områden, inom hvilka jag arbetat, har

jag inom musiken mest känt mig som
dilettant. Konst och vetenskap äro i ar-

betsmetoder hvarandra så olika." I april

1859 höll H. ett föredrag "Öfver vokaler-

nas klangfärg", och här höra vi honom
f. f. ggn omtala planläggningen till sin

bok om tonförnimmelserna: "Jag har

satt mig för att sammanfatta mina aku-

stiska studier i en bok af så populärt

innehåll som möjligt, på det att äfven

de musikaliskt intresserade må kunna
ha gagn däraf. Jag tror mig nämligen

däri kunna påvisa grundvalarna för

harmoniläran." I ett föredrag i Heidel-

berg ("Öfver den musikaliska tempera-

turen") ingår han grundligare på musi-

kaliska spörsmål. H. begynner äfven

bli mera förtrogen med musikens histo-

ria. I en senare utgifven afhandling

"öfver den arabiskt-persiska tonskalan"

är han redan helt och hållet inne på
musikhistoriska problem. På vintern

1860—61 närmar sig akustikens stora mo-
numentalverk sin fullbordan. H. yttrar

själf härom: "Jag har genom mina fy-

sikaliska teorier måst tränga djupare in

i musikens teori, djupare än jag själf

från början vågade hoppas, och arbetet

har blifvit ett verkligt nöje för mig.

Då följderna af de speciella fallen ut-

veckla sig ur en allmängiltig princip,

uppstå städse nya öfverraskningar, hvil-

ka man förut ej anat. Alldenstund dessa

slutsatser ej följa sin författares eget

tycke utan utveckla sig ur sina egna
lagar, har det ofta tyckts mig, som det

ej vore mitt eget arbete, som jag ned-

skref, utan en annans. Jag har måst
genomse en mängd musikstycken och

grundligt fått studera musikhistorien."

Mot slutet af 1862 låg "Läran om ton-

förnimmelserna" (Lehre von den Tonein-

pfindungen 1863 i tryck; 6:te uppl. 1913)

färdig i tre afdelningar: Svängningar-
nas sammansättning (öfvertoner och

klangfärg); störande inflytelser på sam-
klangen (konsonans och dissonans);

klangförvandtskap (skalor o. tonarter).

Verket väckte strax stort uppseende men
blef dock i början föga förstådt. H., som
i början tänkt sig boken i populär form,

hade allt mer och mer fördjupat sig i

studierna, och till sist blef boken en af

vetenskapliga fakta genomsyrad bok.

Af dem som redan på 60-talet begynte

bygga vidare på H:s principer kan sär-

skildt nämnas engelsmannen A. Ellis

(s. d.). Ett försök att med en motsvaran-

de princip förklara mollprincipen gjorde

A. v. Öttingen (s. d.). Genom C. Stumpf
fördes läran om tonförnimmelserua öf-

ver till tonpsykologiens område. Sedan

H. afslutat sitt stora verk om akustiken

vände han sig till andra delar af fysi-

ken, men hans musikaliska intresse lef-

de dock kvar, och han uppträdde ofta

till offentligt försvar för musiken. Af
betydelse var här framför allt hans öpp-

na erkännande af Wagner. Strax efter

H:s död skref Cosima W. (8. 9. 1894):

"Med vemod tänker jag på den vän och

gynnare, som nu är borta; han den mest

ansedde på sitt område, som skänkte mig
så mycken sympati på en tid, som sak-

nade förståelse, och midt i en värld, som
förblef oförstående." — LMA 1870. Litt.:

L. Königsberger, H. v. H., 1903 (3 bd);

T. Norlind, H. och musiken, Sydsv. Dag-

bladet 13. 3. 1904.

Helsingborg. Se Nordvästra Skå-
nes orkesterförening samt Mans-
körer.

1. Helsted, Edvard Mads Ebbe, f. 8.

12. 1816 i Köpenhamn, f 1900; violinist i

det danska hofkapellet 1838; 1863 kon-

sertmäst.; afgick 1868; lärare i piano

och teori vid Kphns konserv, okt. 1869

—april 1890; drog sig sedan tillbaka till

Fredensborg; skref bl. a. musik till en

del baletter af Bournonville (Toreado-

ren, Kirsten Piil, To Midsommerfester,

Gamle Minder, Psyche m. fl.); dessutom

sånger; som lärare utbildade han bl. a.

Barnekow, Carl o. Georg Lumbye, Joh.

Stockmarr m. fl.
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2, Carl Adolph H., den föreg:s bro-

der, f. 4. 1. 1818 i Köpenhamn, t 1904

därst.; 1837 anställd som flöjtist i det

danska hofkapellet; studerade 1840 för

Garcia i Paris; sedan en eftersökt säng-

lärare i födelsestaden; lärare vid Kphns
konserv, fr. o. m. 1867 och 1891 dess direk-

tör (efter Gade); 1869—85 var han dess-

utom konsertmästare vid k. t.; af hans
kompositioner må nämnas: symfonierna

i F-dur (1845) och D-dur (1863), "Liden

Kirsten" för sopr., damkor o. ork. (1853),

en pianokvartett (1864). — Af hans ele-

ver kunna nämnas: fruarna Levisohn,

Liitken, Zinck, Liebe, Erh. Hansen, Bång,

Quiding; dessutom Car. Lehmann, Fan-
ny Christensen; sångarna Steenberg,

Döeker, Nyrop, Fr. Brun, Lincke.

3. Gustaf Carl H., den föreg:s son,

f. 30. 1. 1857 i Köpenhamn; elev vid k.

konserv, i Kphn 1880—82 med hufvud-

facken orgel, piano och violin; företog

1885—86 som Anckerstipendiat en studie-

resa till Tyskland, Frankrike o. Italien;

1888—89 operarepetitör vid k. t. Kphn;
blef 1891 organist vid Jesuskyrkan i Val-

by (Kphn); 1892 lärare i musikteori och

kontrapunkt vid konserv, och fr. 1904

tillika i orgelspelning; medstiftare af

"Dansk Komponistsamfund" och "Dansk
Koncert-Forening" och ordf. i styr. för

båda; har i Koncert-Foreningen ofta

uppträdt som dirigent; medstiftare af

"Dansk Tonekunstner-Forening" o. med-
lem af hufvudstyrelsen 1903—06; fr. o. m.

1907 medlem af samfundsrådet för "Sam-
fundet til Udg. af dansk Musik". H.

har ofta gifvit orgelkonserter i Jesus-

kyrkan. Af hans kompositioner må näm-
nas: symfonier (uppf. 1885, 1902); "Paa
Fodtur en Sommerdag", 5 ork.-stycken

(uppf. 1885); "Gurresange" f. s. k. o. ork.

(uppf. 1904); "Vört Land" f. s. k. o. ork.

(uppf. 1909); orgelfantasi (1894); decett f.

flöjt, oboe, klar., fag., horn, 2 viol., v:a,

ve, kb. (uppf. 1892); 2 stråkkvartetter

(uppf. 1895, 1906); stråksextett (uppf.

1911); alla dessa äro otryckta; i tryck

dessutom bl. a.: en pianotrio (komp.

1885), violinromanser med ork. (1888), 2

sonater f. violin o. p. (1889, 92), samt
flera pianokomp. och solosånger.

Hem, Ijufva hem, Home, sweet

home, populär engelsk sång; orden af

amerikanaren John Howard Payne, mu-
siken af engelsmannen Henry R. Bishop;

tryckt första ggn c. 1820 i "Melodies of

various nations" som "siciliansk melo-

di"; Bishop upptog den i sin i maj 1823

uppförda opera "Clary, or the maid of

Milan". Redan samma år sjungen vid

flera musiktillfällen och snart bekant
öfver hela England.

Hemme, F., f. 19. 12. 1871 i Köpenhamn;
elev af Anton Rée (piano). Vald. Tofte

(violin) och Joh. Svendsen (musikteori);

1900 Anckerstipendiat och vistades i Ita-

lien, Paris och Berlin; 1893—1902 kon-

sertmästare i Tivolis symfoniorkester;

1896—02 dirigent för Kphns stads kon-

serter; sedan 1903 dirigent vid Casino-

teatern; sedan 1898 lärare i violin och

sång vid statsseminariet; har bl. a. kom-
ponerat kantaten till intern, kongressen

i Kphn 1911, en ork.-suite (1902), solosån-

ger, introduktion o. rondo för violin.

Hempel, F r i e d a, f. 1885 i Leipzig;

operasångerska; elev af N. Kempner;
anställd vid hofoperan i Schwerin; sjöng

i Bayreuth 1906 och engagerades 1907 vid

hofoperan i Berlin som koloratursånger-

ska; har uppträdt som konsertsångerska

flerstädes i Europa; bl. hennes roller

märkas: Woglinde i "Rheingold" och
"Götterdämmerung", Nattens drottning,

Julia, Rosina, Greta i "Hans och Greta",

Fru Ström i "Muntra fruarna", Eva i

"Mästersångarne", Elsa i "Lohengrin"

m. fl. Gästade k. t. i Sthlm och upp-

trädde då som Nattens drottning. Vio-

letta, Fru Ström och Gilda. — Litt.: Sv.

Musikt. 15. 5. 1908.

Henneberg, Karl Vilhelm Albert R i-

chard, f. 5.8.1853 i Berlin; begynte re-

dan tidigt att sjunga med i domkören i

födelsestaden och dessemellan äfven i

operans kör; sedan elev af V. Rust; fick

1869 åtfölja grefvinnan von Gaschin till

Schlesien, där hon, som själf var elev

af Liszt, närmare utbildade honom på
piano; fick 1870 som ackompagnatör åt-

följa Malinger, Sophie Menther och de

Swert; i Berlin anlitades han ofta vid

inöfning af operapartier, och det var vid

ett sådant tillfälle han 1871 sammanträf-
fade med O. Arnoldson och Conrad Beh-

rens; åtföljde 1872 den senare på en kon-

sertturné i Norge och vid svenska väst-

kusten; vid återkomsten till Berlin blef

han operadirigent vid en mindre teater;

1873 hade Behrens engagerat ett tyskt

operasällskap, hvilket uppträdde i Mal-
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mö, Göteborg och Bergen; H. åtföljde

detta; hösten 1873 antog han dirigent-

platsen vid "Harmonien" i Bergen, där

han stannade i 2 år och gjorde sig känd

som tonsättare genom en pianokvintett

och en kantat för solo, kör o. ork.; från

Norge begaf sig H. till London, där han
anställdes vid den italienska operan;

stannade där till 1875 och gjorde sig be-

märkt som pianist; deltog hösten 1875 i

den första svenska Trebelliturnéen med
C. Behrens och harpisten Cheshire, hvar-

efter han återvände till Berlin; samlade

här en operatrupp och började med den

en turné i norden, först i Norge, sedan

i Stockholm, där den uppträdde på Min-

dre teatern med en repertoar som upp-

tog "Trubaduren", "Judinnan", "Zar och

timmerman" samt "Tannhäuser", då f.

ggn gifven, ehuru anspråkslöst, på
svensk scen; konserterade 1877 åter i

Sthlm med H. Wieniawski och Behrens,

begaf sig sedan till London och deltog

åter i en nordisk Trebelliturné som ork.-

dirigent; 1878 fick han fast anställning

vid Mindre t. Sthlm och 1879 vid Nya
t.; för sistnämnda scen skref han sin

komiska opera "Drottningens Vallfart",

som (1882) vann mycket bifall; dessutom

musik till Ibsens "Brand", flera Shake-

spearestycken, "Lycko-Pers resa", "Erik

XIV", "Diamantbröllopet" m. m. 1885

blef H. kapellmästare vid k. t. och 1894

hofkapellmästare. Han lämnade 1907

sistnämnda befattning och blef s. å. ork.-

anf. i Berns salonger; sedan hösten 1912

dir. för de populära ork.-konserterna i

Malmö. — LMA 1885. Af hans kompo-
sitioner må ytterligare nämnas: musik
till baletten "Undina", "Tre Bellmans-

melodier" f. ork., "Kung Heimer o. A?-

lög" (af Söderman) arr. f. ork., dessutom

balettmusik, kammarmusik, kör- och so-

losånger, pianostycken m. m. H. har ni-

tiskt arbetat för Wagnerdramernas upp-

tagande pä svensk operascen.

Hennerberg, Carl Fredrik, f . 24.

1. 1871 i Elgarås, Skara stift; elev af

konserv., Sthlm, 1899; org.-, kyrkos.- och

musiklär.-ex. 1901; sedan elev af Dente
och E. Eliberg i kontrapunkt o. fuga;

studerat orgelns konstruktion å Åker-

man och Lunds orgelfabrik; företagit

studieresor till Tyskland, Schweiz och

Frankrike i och för studiet af orglar;

bitr. lär. vid konserv, i Sthlm i elemen-

tarsång och harmonilära samt pianospel-

ning fr. o. m. 1904; bibliotekarie därst.

sedan 1908; därjämte organist i slotts-

kyrkan sedan 1909. H. är en af Sve-

riges främste orgelkännare och har äf-

ven företagit undersökningar af äldre

orglar från medeltiden (på Gotland). En
grundlig undersökning af två medeltida

Gottlandsorglar (Norrlanda och Sundre)

torde snart föreligga i tryck; dessutom

har H. utgifvit C. Lochers Orgelstäm-

morna och deras klangfärger (1909)

samt en synnerligen sakrik och öfver-

siktlig handbok i Orgelns byggnad och

vård (1912). Som bibliotekarie fortsät-

ter han det af företrädaren (Boheman)
begynta katalogiseringsarbetet af Mus.

ak:s omfångsrika bibliotek. (1910 utkom
i tr. Kat. öfver K. Mus. ak:s bibi. II

Litteratur; del I operapartiturer, klavér-

utdrag, 1905).

Hennes, A 1 o y s, f. 8. 9. 1827 i Aachen,

t 8. 6. 1889 i Berlin; elev af Hiller och

Reinecke; pianolärare i Kreuznach, Al-

zey, Mainz, Wiesbaden och efter 1872

i Berlin; sedan 1881 lärare i X. Schar-

wenkas konserv.; utgaf "Klavierunter-

richtsbriefe", hvilka blefvo vida be-

kanta. H:s dotter The re se, f. 2L 12.

1861, elev af Kullak, uppträdde 1877 och

78 med framgång som pianist i London.

Fadern utgaf 1877 om henne skriften:

"Th. H. and her musical education."

Henning, Claes Henning A:son, f.

18. 6. 1859 i Södertälje; operasångare;

engagerad vid Luttemannska kvartetten

1884—86; sångstudier i Sthlm 1886—88;

engagerad hos Rydberg 1888—89, vid Sv.

teatern i Helsingfors 1890—91, vid St.

teatern i Göteborg 1891—93, hos Ranft
1893—95, vid Sv. teat. i Helsingfors 1895

—96 och vid Selanders lyriska afdelning

1896. Bland hans roller märkas: Max
i "Friskytten", Fernando i "Leonora",

Faust, Daniel i "Alphyddan, Dickson i

"Hvita frun", Lorenzo i "Fra Diavolo",

Conrad i "Hans Heiling" m. fl.

Hennings, Henrik, f. 16. 10. 1848 i

Gurre, Danmark; elev af Kphns kon-

serv.; direktör för hofmusikhandeln i

Kphn 1880, för musikafdelningen af

"Nordisk Forlag" 1895, för "Nordisk Mu-
sikförlag" 1902; medstiftare af "Dansk
Musikhandlerforening"; har komponerat
talrika sånger och pianokompositioner.

Hennum, Johan, f. 1836 i Kristiania,
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t 13. 9. 1894 därst.; violoncellist; spelade

först piano och violin, men valde sedan

violoncellspelet och blef 1851 vik. violon-

cellist vid Kristiania teater; erhöll 1859

statsstipendium och utbildade sig där-

efter för Servais i Briissel; blef 1866

efter Sperati kapellmästare vid Kristia-

nai teater och deltog sedan som god

violoncellist och konsertdirigent i alla

grenar af Kristiania musiklif.

Henrichsen, Roger, f. 12. 2. 1876 i

Köpenhamn; student 1894; cand. jur. 1901;

elev af Louis Glass och A. Tofft; 1902—

04 elev af Leschetizky i Wien; 1911 An-

ckerstipendiat och besökte dä Tyskland,

Frankrike och England; H. är medlem
af styrelsen för "Dansk Tonekunstner-

forening" och v. ordf. i "Musikpaed. For."

samt lärare i piano vid Hornemans kon-

serv.; har ofta konserterat såväl i Dan-

mark och Tyskland som Sverige (Mal-

mö—Lund). Af hans kompositioner mär-

kas: en stråkkvartett i E-moll op. 4;

"Set. Hans Hymne" f. solo, kör o. ork.

op. 9; en violinromans op. 3 (alla dessa

uppf. men ej tryckta); till de tryckta

höra: en pianosonat i F-moll op. 10 (1912)

samt flera sånghäften (op. 1, 5, 7, 11). H.

har äfven verkat som musikkritiker: 1905

—08 i "Dannebrog" och 1912 i "Riget".

Henrikson, Ernst Gustaf, f . i Åtorp,

Värml., 10. 9. 1849, t i Stockholm 19. 2.

1903; operasångare (tenor); elev af Mus.

ak. 1870 och elev vid operan 1873; efter

tre års undervisning fick han 1876 fast

engagement vid k. t. och kvarstod där

till 1883; var sedan engagerad vid Ti-

voliteatern i Kristiania några år och

sjöng därefter 1885—89 i Fröbergska ope-

rettsällskapet; fr. 1890 till sin död åter

engagerad vid k. t. Sthlm. Af hans

många roller märkas: Jonas i "Profe-

ten", Rambaud i "Robert", Faust, Don
José i "Carmen", Wilhelm Meister i

"Mignon", Lorenzo i "Fra Diavolo", Ha-

rald Halte i "Tirfing" m. fl.

1. Henriques, Robert, f . 14. 12. 1858 i

Köpenhamn; violoncellist och komposi-

tör; redaktör; elev af Neruda, Griitz-

macher. Popper m. fl. i violoncell samt
Edmund Kretzschmer i komposition;

stiftade musikföreningarna "G-dur" (1886

—89) och "Symfonia" (1889—93); erhöll

det Anckerska legatet 1887; dirigent

för den akademiska orkestern 1902—03;

musikrecensent i "Dannebrog" 1892—96

och "Vört Land" fr. o. m. 1896; med-
redaktör af "Vört Land" fr. o. m. 1898;

medlem af styrelsen för flera föreningar

för konst m. m.; komponerade bl. a.:

ouverturen "Olaf Trygvason"; aqvarel-

ler f. ork.; oboesuite; dessutom stycken

för violoncell och piano samt solosånger.

H. har äfven verkat som litterär för-

fattare samt skrifvit en bok om N. W.
Gade.

2. Fernanda H., den föreg:s syster,

f. 20. 5. 1857 i Köpenhamn; t; pianist; elev

af Aug. Winding och Fr. Neruda och A.

Jaéll (Paris); har ofta uppträdt å kon-

serter i födelsestaden; 1885 gift med kou-

sertmäst. Georg Hänflein i Hannover.

3. F i n i Valdemar H., f. 20. 12. 1867 på
Frederiksberg, Danmark; violinist och

kompositör; elev af V. Tofte och J.

Svendsen; studerade i Berlin 1888—91

under Joachim m. fl.; medlem af det dan-

ska hofkapellet 1892—96. H. har gjort

sig känd såväl hemma som i utlandet

som temperamentsfull violinist och ton-

sättare. Af hans kompositioner märkas:

musik till "Völund Smed" 1898, "Canta',

"Prinsessen og det halve Kongerige",

"Prinsessen, der spandt", "Den lille

Havfrue", "Symfonisk Legende"; stråk-

kvartett i A-moll, "Billedbogen", suite

för violin, suite för piano, 2 symfonier i

C-dur, trio i G-dur, violinsonate i G-

moll, Andante och fuga för stråkorke-

ster, dessutom flera sånger och piano-

stycken m. m.

Henschel, Georg, f . 18. 2. 1850 i Bres-

lau; konsertsångare (baryton) och kom-

positör; elev af konserv, i Leipzig samt

Ad. Schulze (sång) och Kiel (komposi-

tion); 1881—84 dirigent för symfonikon-

serterna i Boston; sedan bosatt i London,

där han 1885—86 ledde Symphony Con-

certs och 1886—88 var lärare vid R. Coll.

of Mus. H. är en aktad vis- och romans-

sångare samt har äfven gjort sig känd
genom en del orkesterkompositioner och

musik för scenen, körer, requiem m. m.;

utgaf 1907: "Personal recollections of

Brahms". — Gift 1881 med sopransånger-

skan Lillian Bailey, f. 17. 1. 1860 i

Ohio.

Henselt, Adolf, f. 12. 5. 1814 i Schwa-

bach, Bayern, t 10. 10. 1889 i Warm-
brunn, Schlesieu; elev af Hummel; pia-

novirtuos; utbildade särskildt fingrarnas

spännvidd, hvilket han sedan använde
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särskildt i legatospel; konserterade 1836

i Berlin och slog sig 1838 definitivt ned

i Petersburg; här blef han kejsarinnans

kammarvirtuos och prinsarnas pianolä-

rare; erhöll titeln 'ryskt statsråd'. Af
hans kompositioner märkas: pianokon-

serten i F-moU och konsertetyderna op.

2 och 13. H:s kompositioner utmärka sig

för en viss känslig vekhet, hvilken

ibland öfvergår till sjuklig sentimenta-

litet.

Herbeck, J o h a n n, f. 25. 12. 1831 i

Wien, t 28. 10. 1877 därst.; elev af L.

Rötter; 1852—54 körledare vid Piaristen-

kirche, sedan dirigent för manskvartett;

1858 ledare af en blandad körför. inom
Gesellsch. d. Musikfr. och samtidigt lä-

rare i körsång vid konserv.; 1859 diri-

gent för Gesellschaftskonzerte; 1866 för-

ste hofkapellmästare för samma konser-

ter; 1869 förste kapellmäst. vid hofope-

ran; 1870—75 direktor för hofoperan,

hvarefter han återvände till Gesellsch.

d. Musikfr. Som kompositör har han
bl. a. lämnat en del manskvartetter och

blandade körer samt kammarmusikverk
och symfonier.

Herbold, Fredrik Carl, f. 8. 1. 1855 i

Budapest, t i Göteborg 4. 1. 1903; elev

af konserv, i Dresden 1870—73; kapell-

mästare i Hamburg, i Kristiania 1885

och 1 Göteborg 1890; har bl. a. skrifvit

operan "Gustaf Adolf vid Mainz" samt
musiken till "Sanningens vägar".

Hermann, Hans, f. 17. 8. 1870 i Leip-

zig, elev af W. Rust, E. Kretschmer och

H. von Herzogenberg; bosatt i Berlin

utan någon anställning lefvande för sin

kompositoriska verksamhet; har företrä-

desvis blifvit känd genom sina barnsån-

ger och enkla visor; skref äfven en

opera, en symfoni, en stråkkvartett m. m.

Hermannus contractus (Hermann den
lame), f. 18. 7. 1013 i Sulgau, Sehwaben;
utbildad i St. Gallen; lefde som munk
i benediktinerklostret Reichenau; t 24.

9. 1054; skref flera viktiga traktat om
musiken (i tryck hos Gerbert, Script.

II); uppfann en slags bokstafsskrift,

hvilken dock ej vann någon nämnvärd
utbredning; en del kyrkosånger till-

skrefvos honom äfven. En traktat fin-

nes i handskr. i k. b., Kphn. — Litt.: W.
Brambach, Hermanni contracti musica,

1844; H. Hansjakob, Herimann der Lahme
v. d. Reichenau.

Hermann von Unna, drama i 5 a.

med körer och baletter af A. F. Skjölde-

brand, musik af G. J. Vogler; i dansk
öfvers. af Th. Thaarup; pr. k. t. Köpen-
hamn 30. 1. 1800, Berlin och Kassel 1801;

k. t. Sthlm f. ggn 13. 4. 1817. Voglers

partitur i autograf i Darmstadts hofbibl.

Hernando, Rafael José Maria, f.

31. 5. 1822 i Madrid; utbildad af konserv,

i Madrid och Paris; skref flera zarzue-

las (operetter) 1848—53, hvilka gjorde

honom i hög grad populär i hemlandet;
komponerade dessutom hymner, kanta-

ter, mässor (en stor votivmässa 1867),

ett Stabat mäter. H. blef direktör för

Théåtre des Variétés i Madrid och dess-

utom (1852) sekreterare vid konservato-

riet; några år senare äfven professor i

harmonilära.

Hérold, Louis Joseph Ferdinand, f.

28. 1. 1791 i Paris, t därst. 19. 1. 1833;

elev af L. Adam, Catel och Méhul. 1812

vann han Rompriset med kantaten "Ma-
demoiselle de la Valliére"; under sin tre-

åriga vistelse i Italien studerade han
med ifver italiensk operakomposition

och vann i Neapel stora framgångar
med sin opera "La gioventii di Enrico

quinto" (1813); återvände 1815 öfver

Tyskland till Paris; trädde här i för-

bindelse med Boieldieu och komponerade
tills. m. honom operan "Charles de

France ou amour et gloire", som 18. 6.

1816 kom till uppförande vid hertigen af

Berrys bröllop; H. skref sedan för Op.

Comique flera verk, hvilka vunno stort

anseende; Méhuls inflytande visade sig

i operan "Les rosiéres" 1817. En stegring

i patetiskt och deklamatoriskt hänseen-

de innebar den nästa operan "La clo-

chette ou le diable page" 1817; 1816 hade

han mottagit en sångledarebefattning

vid italienska operan men lämnade den

snart för att dock 1820 ånyo inträda;

han fick nu tillfälle att studera den nya
italienska stilriktningen; Rossinistilen

trädde tydligt fram i "Le muletier" 1823,

"Lasthénie" 1823, "Le lapin blanc" 1825

m. fl. Någon nämnvärd framgång hade

dessa dock ej, och han återvände därför

till sig själf och skapade sig en egen

stil med operan "Marie", uppf. 12. 8. 1826

på Op. Comique (k. t. Sthlm 1832: "Ma-
rie eller bröllopsfesten"). Försöket ut-

föll afgjordt till H:s fördel, och hans
rykte blef fr. o. m. nu allt större. En
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del baletter skrefvos 1827—29, hvaraf "La
Somnambule" 1827 uppfördes i Sthlm

1835 ("Sömngångerskan i Provence"); en

mera osäker blandad stilriktning med
Kossini och Auber visade operan "L'illu-

sion" 1829, hvilken blef populär huf-

vudsakligen genom de där intagna tyro-

lermelodierna. De två följande operor-

na vunno ingen framgång. 3. 5. 1831

uppfördes på Op. Comique hans främ-

sta verk "Zampa ou la Fiancée de Mar-

bre" (k. t. Sthlm: "Zampa el. marmor-
bruden", 1838). H. sökte här kombinera

harmonisk fyllighet och färgrik instru-

mentation med verkningsfulla sceniska

effekter. H. kom häri att verka förebil-

dande såväl för Halévy som Meyerbeer.

Själf hade H. lärt ej så litet af Weber
och den romantiska operan i Tyskland.

Af hans senare operor vann "Pré aux
clercs" 1832 (k. t. Sthlm: "Duellen" 1836)

stor popularitet (1,000 :de ggn i Paris

1871). 1833 arbetade H. på operan "Ludo-

vic", då döden afbröt arbetet. H:s vän
Halévy afslutade verket 1834 och vann
därmed sin första större framgång. —
Jouvin skref 1868 hans biografi.

Herold, Vilhelm Kristoffer, f. 19. 3.

1865 i Hasle; operasångare; elev i sång

af P. Jerndorff och L. Rosenfeld; vidare

utbildad i Paris; var först skollärare i

Köpenhamn; debuterade på k. t. Kphn
1893 i titelrollen i Gounods Faust och

sedan som Tristan i "Jolantha"; var

sedan intill 1903 en af k. t:s främsta

sångare; uppträdde 1893 på världsut-

ställningen i Chicago och gaf efter 1903

gästroller på flera europeiska scener

bl. a. Covent Garden i London, hofope-

ran Berlin, i Prag, Dresden, Hannover,
Stuttgart, Kristiania; 1910—11 operasån-

gare vid Dagmarteatern, därefter åter

vid k. t., Kphn; H. har upprepade gån-

ger gästat k. t. Sthlm (1901—03, 1907—

09) och vunnit varmt erkännande där;

hans röst, en välklingande tenor, ut-

vecklar i synnerhet i höjden en betydan-

de styrka; hans dramatiska förmåga är

äfven konstnärligt fulländad och hans
spel prägladt af bildning och intelligens.

Af hans roller märkas: Lohengrin, Don
José i "Carmen", Canio i "Pajazzo", Tu-

riddo i "På Sicilien", Aladdin, Werther,
Vifandaka, Walter i "Mästersångarne",

David i "Saul och David", Rodolphe i

"Bohéme", Kung Erik i "Drott och

Marsk", Pedro i "Dalea", Evangelieman-
nen m. fl. — H. har äfven gjort sig känd
som framstående skulptör, och sedan

1906 har han hvarje år utställt konst-

A^erk (danska staten inköpte det första).

Herrar Dunanans resa. Le voy-

age de M. M. Dunanan pére et fils, lust-

spel m. sång i 3 a.; text af Siraudin och

Moinaux, musik af J. Offenbach; pr. Pa-

ris 1862; f. ggn k. t. Sthlm 10. 12. 1862,

Göteborg 18. 9. 1863.

Herre, dig i nåd förbarma,
psalm 384; Hseffner hänvisar till mel. 8.

Herre, du för oss, psalm 447;

Haeffner 447; mel. motsvarar nr 339 i ko-

ralpsb. af 1697; går tillbaka till medel-

tida hymn: In natali Domini (Bäumker
I, 76), hvilken under 1540-talet blef pro-

testantisk koral (Zahn 4816: Da Christus

geboren war); nr 29 i finska koralb.

Herre, du som från det höga,
psalm 262; Haeffner 262; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 3841, 42: Allés ist an
Gottes Segen) af 1738; nr 291 i finska

koralb.

Herre, du som himlens, psalm
311; Haeffner hänvisar till mel. 8.

Herre, du som sänder, psalm

246; Haeffner hänvisar till mel. 76.

Herre, evigt stor i ära, psalm

2; Haeffner 2; motsvarar nr 84 i koral-

psb. af 1697; har släkttycke med en del

tyska melodier (Zahn 3652 och 3751); i

Sverige tryckt f. ggn i Arrhenii Psalme-

profver 1689 nr 7 (1691 s. 94).

Herre Gud, för dig, psalm 467;

Haeffner hänvisar till mel. 71.

Herre, mäktig att befalla,
psalm 361; Haeffner 361; komp. af Haeff-

ner.

Herre, när din allmakts, psalm
398; Haeffner 398; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 6719: Woist Jesus, meine
Liebe) af 1738; saknas i Sverige före

Haeffner.

Herre, när skall jag dig, psalm

485; HfEffner hänvisar till mel. 77.

Herrmann, Georg (pseudonym G e-

orge Armin), f. 10, 11. 1871 i Braun-

schweig; sångpedagog; elev af A. Iffert,

Mary Davis och L. C. Törsleff; konsert-

sångare 1894—95; sedan uteslutande

verksam som sånglärare; sedan 1904 bo-

satt i Lichterfelde vid Berlin; utgaf

böckerna: Die Lehrsätze der automati-

schen Stimmbildung (1900), Stimmkrise
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u. Stimmheilung (1901), Gesammelte Auf-

sätze iiber Stimmbildung (1903), Kon-

servatorium u. Gesangunterricht (1907)

m. fl. — Hans metod vann en varm an-

hängare i Norden i Algot Lange (s. d.).

Hertzmann, Fredrik Ludvig Frithiof,

f. i V. Ny, Österg., 12. 12. 1837, t i Sthlm

4. 9. 1910; elev af konserv, i Sthlm 1854

—60; lärare vid blindinstitutet, Sthlm

1889; hans kompositioner (pianostycken,

körer och solosånger m. m.) finnas alla

i Mus. ak:s bibliotek.

Hervé, egentl. Florimond Ronger, f.

30. 6. 1825 i Houdain, Ärras, t 4. 11.

1892 i Paris; uppträdde 1848 f. f. ggn
offentligt som sångare i ett intermedium

af egen komposition "Don Quichotte et

Sancho Pansa" (Th. national); 1851 ka-

pellmästare vid Th. du Palais royal,

öfvertog 1854 en liten teater vid Boul.

du Temple, som han gaf namnet Folies

concertantes. Här utbildade han vidare

det slag af operett, som sedan skulle

få en sådan typisk representant i Offen-

bach. 1856 lämnade han sin teater och

uppträdde i Marseille, Montpellier, Kai-

ro m. fl. ställen och ledde 1870—71 kon-

serter ä la Strauss i Covent Garden,

London, och var sedan kapellmästare

vid Empireteatern i London. Af hans

till ett 50-tal uppgående operor må näm-
nas: "Le joueur de fliite" (Flöjtblåsaren),

"Les chevaliers de la table ronde" (1866;

"Riddarne af runda bordet"), "Le pe-

tit Faust" (1869; "Lilla Faust"), "Les

turcs" (1869; "Turkarne"), "La veuve du
Malabar" (1873; "Enkan från Malabar"),

"Lili" (1882; "Lili"), "Mam'zelle Ni-

touche" (1883; "Lilla helgonet"), "La co-

saque" (1884; "Kosackflickan").

Herz, Henri, f. 6. L 1803 i Wien, t
5. 1. 1888 i Paris; pianovirtuos; elev af

Hiinten, konserv, i Paris, och Mosche-

les; företog en mängd konsertresor och

var under tiden 1825—35 sin samtids

mest firare pianist; en pianofabrik, som
han sedan grundlade, lät honom för-

lora sin förmögenhet, så att han 1845

—

51 nödgades företaga en konsertturné i

Amerika; sedan han återkommit, lycka-

des han bättre med sin fabrik, så att

den på världsutställningen i Paris vann
första pris; jämte Érard och Pleyel

stod den sedan främst i Frankrike. Som
kompositör var H. på 30- och 40-talen

mycket populär, och hans sonater, ron-

dor, nocturner, danser, marscher, fanta-

sier och konserter spelades öfver hela

Europa. Liksom så många andra af

virtuostidens kompositioner glömdes de

dock hastigt. H. utgaf äfven en "Mé-
thode compléte de piano" (op. 100) samt
etyder och tekniska öfningar.

1. Herzog, J o h a n n Georg, f . 6. 9.

1822 i Schmölz, Bayern, t 4. 2. 1909 i

Miinchen; 1842 organist, 1848 kantor vid

evang. kyrkan i Miinchen; 1850 orgellä-

rare vid konserv, därst., 1854 univ.-mu-

sikdirektör i Erlangen; 1866 dr. phil. h.

c; drog sig 1888 tillbaka från sin plats

och lefde de sista åren i Miinchen. Af
hans många orgelböcker märkas: "Prä-

ludienbuch" och "Das kirchliche Orgel-

spiel" (I—III); utgaf dessutom en or-

gelskola (6:te uppl. 1890).

2. E m i 1 i e H., f. 1860 i Ermatingen,

Schweiz; utbildad vid konserv, i Zii-

rich 1876—78 och Miinchen (1878—80); de-

buterade 1880 i Miinchen som pågen i

"Hugenotterna"; blef sedan en högt an-

sedd koloratursångerska; 1889 anställd

vid hofoperan i Berlin och sedan 1903

första sånglärarinna vid högskolan.

Bland hennes roller märkas: Donna
Anna, Nattens drottning, Constanze,

Cherubin m. fl. — H. är sedan 1890 gift

med musikhistorikern H. Welti.

Herzogenberg, Heinrich von, f . 10.

6. 1843 i Graz, t 9. 10. 1900 i Wiesbaden;
1862—64 elev af konserv, i Wien; bo-

satte sig 1872 i Leipzig, där han tills,

med Spitta m. fl. grundade en Bachför-

ening, vars ledning han 1875 själf öf-

vertog; 1885 kallad till Berlin som Kiels

efterträdare vid högskolan som kompo-
sitionsprofessor; 1889 chef för mäster-

skapsskolan; redan s. å. af sjukdom hin-

drad att vidare verka som lärare; åter-

tog dock platsen 1897. H. skref i en

polyfon stil erinrande om Bach och

Brahms. Hit höra bl. a. 5 stråkkvar-

tetter, 1 stråkkvintett, 3 pianokvartetter,

3 pianotrior, 3 violinsonater, 2 symfonier

m. m. samt oratorierna "Die Geburt

Christi" och "Die Passion"; dessutom

mässor, psalmer, körer o. solosånger m. m.

Hess, detsamma som b. H e s s e s s,

tonen h sänkt två halftoner; förväxlas

enharmoniskt med a.

Hess, Ludwig, f. 23. 3. 1877 i Mar-

burg; konsertsångare (tenor); elev af R.

Otto i Berlin och Melchiore Vidal i Mi-
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lano; har som romanssångare gjort sig

vida känd och aktad; kom till Stock-

holm 1910; har i Miinchen äfven verkat

som kördirigent och komponerat sym-

foniska verk för ork., kör o. ork. samt

sånger. 1903 utnämnd till kammarsån-
gare; är f. n. bosatt i Stuttgart.

1. Hesse, Ernst Christian, f . 14.

4. 1676 i Grossgottern, Thiiringen, t 16.

5. 1762 i Darmstadt som krigsråd; gällde

för att vara sin tids främste gamba-

virtuos (utbildad i Paris).

2. Max H., f. 18. 2. 1858 i Sonders-

hausen, t 24. 11. 1907 i Leipzig; grun-

dade 1880 i Leipzig en förlagsfirma, som
äfven utgaf en mängd värdefulla mu-
siklitterära verk bl. a. H. Riemanns
musiklexikon. "M. H:s deutseher Mu-
siker-Kalender" är den bästa uppslags-

boken för musikföreningar och musiker

i Tyskland.

3. A d o 1 f Friedrich H., f. 30. 8.

1809 i Breslau, t 5. 8. 1863 därst.; son

till en orgelbyggare; elev af F. W. Ber-

ner och E. Köhler i födelsestaden; 1827

andre organist i Elisabethkyrkan; 1831

förste org. vid Bernhardinkyrkan; diri-

gerade fr. o. m. 1848 symfonikonserterna

vid teaterkapellet i Breslau. H. var en

af 1800-talets allra främste orgelvirtuo-

ser och lät bl. a. höra sig i Paris

(St. Eustache 1844) och i London (Kri-

stallpalatset 1852); utgaf ett 80-tal verk,

(symfonier, ouverturer, kantater m. m.),

af hvilka orgelkompositionerna (prelu-

dier, fugor, fantasier, etyder m. m.)

vunno stort anseende; skref äfven kam-
marmusikverk.

4. Signe Davida Augusta H., f. 29.

1. 1877 i Gäfle; operasångerska (sopran);

elev af konserv, i Sthlm 1897—1901. (Glin-

ther till lär. i sång, S. Hebbe i plastik),

debuterade 1904 på k. t. som Zerlina i

"Don Juan", Prinsessan i "Vikingablod",

Susanna i "Figaros bröllop"; engagera-

des s. å.; studerade under ferierna sång

för fru Emerich i Berlin; reste 1909 ut-

rikes för att utbilda sig vidare; åter-

engagerad vid k. t.; hennes röst är

klangfull och välutbildad, hennes spel

nobelt och intelligent; hon har ofta

med framgång låtit höra sig som kon-

sertsångerska. Af hennes roller mär-

kas: Madame Butterfly, Mimi i "Bo-

héme", Gilda i "Rigoletto", Jolantha,

Eurydice i "Orfeus", Mignon, Rosina i

"Barberaren", Marcellina i "Fldelio",

Anna i "Hans Heiling", Greta i "Hans
o. Greta" m. fl. — Biogr. i Sv. Musikt.

1908 s. 97.

Hessler, Gustaf Emil, f. i Sthlm 23.

2. 1873; klarinettist; elev af Svea lifg.

musikkår 1886, vid konserv. 1887; mu-
sikdir.-ex. 1897; anställd vid hofkap. 1894;

musikdirektör vid Svea lifg. 1904; lä-

rare vid konserv, sedan 1904 i klarinett

och 1907 i ork.- och ensemblespelning;

styrelseledamot i hofkapellets pensions-

inrättning 1905 och i svenska musiker-

föreningen 1902.

Hexakordsystem (af gr. hex, sex, och

chorde, sträng), ett tonsystem bestående

af sex toner i motsats till tetrakordsy-

stemet, som blott räknade fyra toner;

uppstod på 1000-talet och kvarstod till

1700-talet; se vidare Solmisation.
H e X a n, Heksen, opera i 4 a. af A.

Enna, text af Alfred Ipsen (efter Arthur

Fitgers tragedi "Die Hexe"); pr, k. t.

Kphn 24. 1. 1892; uppfördes sedan ome-

delbart därefter i Prag, Magdeburg
(nov. 1892), Berlin (jan. 1893 i 3 a.) och

Weimar; i Sthlm k. t. pr. 9. 1. 1894 (öf-

vers. af E. Wallmark; 3 a).

Hexfällan, romantisk opera i 2 a.

af A. Hallen, med text efter H. Hopfens
"Hexenfang", fritt bearb. af F. Hed-
berg; pr. k. t. Sthlm 16. 3. 1896 (9 ggr);

omarbetades sedan och gafs åter 15. 8.

1902 under titeln: Valborgsmässa,
rom. opera i 3 a., dikt af Eugen von
Engberg, öfvers. af Ax. Klinckowström.

Hey, Julius, f. 29. 4. 1832; sångpe-

dagog; elev af Fr. Lachner; genom ko-

nung Ludvig II:s förmedling blef han
bekant med Rich. Wagner och intresse-

rade sig varmt för hans idéer; 1867—83

sånglärare vid Biilows musikskola i

Miinchen; 1887—1906 boende i Berlin som
lärare, sedan åter i Miinchen; H. sökte

skapa en nationell stilbildningsskola för

sångföredrag särskildt af Wagners verk;

utgaf 1886 "Deutseher Gesangsunter-

richt" I—IV och 1908 "Richard Wagner
als Vortragskiinstler". H. undervisade

en mängd sångkonstnärer speciellt för

scenen.

Heydenreich, Johan Emanuel, f.

14. 3. 1803 i Stralsund, t 19. 2. 1875 i

Stockholm; valdhornist i det svenska

hofkapellet 1833—59; musikdirektör vid

Svea lifgarde och kanonierkåren; äfven
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någon tid ledare för regementsmusiken
vid Par Bricoles högtidsdagar.

Hildach, Eugen, f. 20. 11. 1840 i Wit-
tenberge a. d. Elbe; sångare (baryton);

elev af Elisabeth Dreyschock i Berlin;

1878 gift med sångerskan (mezzosopran)

Anna S c h u b e r t (f. 5. 10. 1852 i Pol-

kitten. Ostpreussen); båda verkade som
lärare vid konserv, i Dresden 1880—86,

hvarefter de begåfvo sig på konsertre-

sor; 1891 besöktes bl. a. Stockholm. E.

H. har äfven utgifvit en del enkla visor

i folkvisstil. — Litt.: Sv. Musikt. 16. 2.

1891.

1. Hildebrand, F r a n t z, f. 13. 11. 1842

i Köpenhamn, t därst. 1. 4. 1898; violi-

nist; elev af Vald. Tofte; deltog 1867 som
medlem af Lumbyes orkester på en kon-

sertresa till Berlin; blef där 1868 enga-
gerad som kammarmusiker i kejs. kapel-

let i Petersburg; stiftade här 1871 en
kammarmusikförening, som vann högt
anseende i den ryska hufvudstaden.

2. Eichard H., den föreg:s broder,

f. 19. 6. 1849 i Köpenhamn; violoncellist;

reste på broderns uppmaning 1870 till

Petersburg, där han 1871 blef kejs. kam-
marmusiker; var medstiftare i broderns
kammarmusikförening; var sedan i 12

års tid tillika lärare vid Borofkas kon-
serv, i Petersburg; tog afsked ur rysk
tjänst 1901 och anställdes 1903 som lä-

rare vid Matthison-Hansens konserv, i

Köpenhamn.
Hildebrandsson, Hildebrand, f. 1791

i Madesjö, Småland, t 1858 i Södertälje;

hofrättsex. 1811 i Uppsala; ingick 1814

som fänrik vid Värmlands regemente;
blef efter norska fälttåget adjutant hos
kronprins Oscar (I); efter att ha tagit

afsked bodde han på sin gård i Bränn-
kyrka skn. H. var en skicklig pianist

och en för sin tid högt skattad musik-
skriftställare; utgaf 1827—29 "Läsning i

musikaliska ämnen" (4 hftn), innehål-

lande dels öfversättningar dels original-

artiklar; flera uppsatser rör. tonkonsten
skref han i "Ny tidn. f. musik" 1853—57;

utgaf 1857 boken: "Om kyrkomusiken i

Sverige"; skref äfven musik till sånger
och ett deklamatorium till ord af Ni-

cander m. m.
Hillebrandt, Niels Peter, f. 1815 i

Köpenhamn, t 11. 2. 1885 därst.; elev af

Siboni i sång dock utan att beträda sce-

nen; 1852 kantor vid Frederikskirken,

Kphn; dessutom musiklärare och sång-
föreningsdirigent; har utgifvit ett sex-

tiotal romanser och sånger, hvaraf flera

på grund af deras melodirikhet blifvit

mycket populära ("Til förste Regement",
"Til Kvinden", "De sönderjydske Pi-

gor"). H. utgaf äfven en samling af 47

sånger för manskvartett.

Hillemacher, tvenne bröder, hvilka ar-

betat tillsammans: 1. Paul Joseph Wil-
helm, f. 29. 11. 1852 i Paris; elev af Ba-
zin; erhöll 1876 Rompriset för kantaten
"Judit". — 2. Lucien Joseph Édouard,
f. 10. 6. 1860 i Paris; elev af Massenet;
erhöll 1880 Rompriset med kantaten
"Fingal". Båda ha under namnet "P.

L. Hillemacher" komponerat flera verk,

hvilka vunnit högt anseende. 1882 upp-
fördes symfoniska legenden "Loreley"

(Paris' stads pris); för scenen skrefvo
de: "St. Mégrin" 1886; "Une aventure
d'Arlequin" 1888 (båda för Briissel);

"Hero och Leander", dramatisk scen.

Paris 1893; "Le Drac", musikdrama,
Karlsruhe 1896, "Orsala", Paris 1902, "Cir-

cé", antik komedi, Paris 1907 m. fl. Båda
skrefvo dessutom pianosaker, solosånger

och vokalverk (ett passionsmysterium
1887).

1. Hiller, Nicolaus, musiker i hof-

kapellet i Stockholm 1667—75, någon tid

som bassångare; äfven vid samma tid

kantor i Storkyrkan därst.

2. Johann Adam H., f. 25. 12. 1728 i

Wendisch-Ossig, Görlitz, t 16. 6. 1804 i

Leipzig; studerade 1751 vid Leipzigs

univ., 1754 huslärare hos grefve Briihl

i Dresden; 1758 åter i Leipzig, där han
sedan stannade; skapade 1763 abonne-

mentskonserterna därst., hvilka sedan
öfvergingo i de berömda Gewandhaus-
konserterna (s. d.); upprättade 1771 en
sångskola; bodde 1785—89 i Berlin; 1789

—1801 Thomaskantor i Leipzig. H. är

skaparen af sångspelet (s. d.) med folk-

visartade melodier såsom ersättning för

arier. Bland dessa må nämnas: "Lott-

ehen am Hofe" 1767, "Der Dorfbarbier"

1770 och "Die Jagd" 1771. H. skref äf-

ven visor, symfonier och kantater, läro-

böcker för sång och violin samt verkade
som musikkritiker 1766—70 i "Wöehent-
liche Nachrichten" (den äldsta verkliga

musiktidningen); utgaf 1784: "Lebensbe-

schreibungen beriihmter Musikgelehrten
u. Tonkiinstler"; författade äfven en

25
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mycket spridd och länge anlitad koral-

bok (1793).

3. F e r d i n a n d H., f. 24. 10. 1811 i

Frankfurt a. M., t 10. 5. 1885 i Köln;

elev af Hummel i Weimar och Dehn i

Berlin; uppehöll sig 1828—35 i Paris,

där han trädde i förbindelse med flera

af dåtidens främste musiker; 1836 ledde

han Ceeiliaföreningen i födelsestaden;

begaf sig sedan till Italien, där han
1839 fick uppfördt en opera på Scala-

teatern i Milano. Vintern 1839—40 till-

bragte han i Leipzig hos sin vän allt-

sedan ungdomen F. Mendelssohn; under

denna tid uppfördes i Leipzig hans ora-

torium "Die Zerstörung Jerusalems";

1840—42 tillbragte han åter i Italien

med studium af de gamla kyrkokom-
positörerna; 1843—44 dir. för Gewand-
hausorkestern i Leipzig; 1847 kapell-

mäst. i Diisseldorf och 1850 i Köln. Han
grundade här ett konserv, och ledde

flera körföreningar samt var dessutom

ofta anlitad som festdirigent vid de

Nederrehnska musikfesterna; 1868 dr h.

c. i Bonn; ledde 1851—52 den italienska

operan i Paris. H. är en af den ro-

mantiska skolans främste, ej så mycket
genom sina kompositioner, hvilka vis-

serligen äro formrena och stämnings-

fulla men ofta för reflekterade och

torra, utan genom sin dirigentverksam-

het, i hvilken egenskap han verkade

för bekantgörandet af sin tids bästa

verk, och sin skriftställarverksamhet.

Af hans operor märkas: "Der Traum in

der Christnacht" 1845, "Konradin" 1847;

af oratorierna, förutom ofvannämnda,

"Saul" 1853; kantaterna: "Lorelei", "Pro-

metheus", "Rebecka", "Richard Löwen-
herz" m. fl.; dessutom andliga verk, so-

losånger, manskörer, pianokompositioner

och kammarmusikverk. Af hans litterä-

ra skrifter må nämnas: "Die Musik u.

das Publikum" 1864, "Aus dem Tonleben

unserer Zeit" 1868—71, "Musikalisches u.

persönliches" 1876, "Kiinstlerleben" 1884,

"Erinnerungsblätter" 1884, "L. v. Beetho-

ven" 1871, "F. Mendelssohn-B. Briefe u.

Erinnerungen" 1874, "Wie hören wir Mu-
sik" 1881. En lärobok af honom vann
dessutom stor spridning: "Ubungen zum
Studium der Harmonie u. des Kontra-

punkts" 1860 (16. uppl. 1897). — LMA 1868.

1. Hilmer, Christian Frederik,
f. 13. 2. 1845 i Köpenhamn, t 5. 10. 1901

därst.; elev af Schiörring; 1872 anställd

som violinist vid hofkapellet; studerade

1874 under Lauterbach i Dresden och

några år senare under Joachim i Ber-

lin. 1895 k. konsertmästare. H. har

gjort sig känd som framstående violinist

och konserterade 1888 med stor fram-

gång i Petersburg samt 1891 i Stock-

holm och Göteborg.

2. Camilla Elisa H., den föreg:s hu-

stru, f. Jensen, f. 17. 8. 1849 i Köpen-
hamn, t 22. 9. 1907 därst.; utbildad bl. a.

af fru Heiberg; sjöng företrädesvis i

vaudeviller och sångstycken.

Himmel, Friedrich Heinrich, f.

20. 11. 1765 i Treuerbrietzen, Branden-

burg, t 8. 6. 1814 i Berlin; elev af Nau-
mann i Dresden, sedan vidare utbildad i

Italien, där han skref sina första operor;

1795 Reichardts efterträdare som hofka-

pellmästare i Berlin; 1798—1800 på resa

i Ryssland och Skandinavien, 1801 i Pa-

ris, London och Wien. Af hans många
små melodiska operor blef "Fanchon"
(Berlin 1804, Sthlm 1822) mest populär.

H. skref dessutom ett oratorium ("Isak")

och kyrkliga psalmer, mässor m. m. samt

dessutom flera populära solosånger.

Hin ondes andel, se Hälften
h v a r.

Hin ondes lärospån. Le Diable

ä récole, operett (legend) i 1 a. af Scribe;

fri bearb. af Fr. Arlberg; musik af J. A.

Söderman; pr. Mindre t. Sthlm 14. 9. 1856;

k. t. 1871, repris 12. 5. 1910; har intill

1913 gifvits 17 ggr på k. t. Sthlm.

Hirsch, Abraham, f. 16. 8. 1815 i

Stockholm af judiska föräldrar, t därst.

23. 2. 1900; musikförläggare; anställdes

vid unga år vid d. v. Östergrenska mu-
sikhandeln; 1830 inköpte en nära släk-

ting affären hufvudsakligen för H:s räk-

ning; firman sköttes under flera år af H.

och gick fr. o. m. 1837 i hans eget namn.

H:s affär utvecklade sig allt mer och

mer, i synnerhet sedan han med den-

samma förenat musiklånbibliotek och in-

strumenthandel. Musikhandeln inköptes

1874 af Julius Bagge, och instrumenthan-

deln, då uteslutande orglar och pianon,

öfvertogs 1880 af sonen Ivar H. För-

lagsrörelsen öfverlämnade han 1884 åt

sonen O 1 1 o H. H. var 1860 medstiftare

af Musikaliska konstföreningen. 1858

grundade han firman Seelig & Co, ur

hvilken han utgick 1861; var äfven stif-
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tare af Svenska bokförläggareförenin-

gen; deltog med intresse i Stockholms

stads kommunala lif. H. förlade tonal-

ster af flera svenska tonkonstnärer, där-

ibland af W. Bauck, H. Berens, J. P.

Grönhamn, I. Dannström, F. A. Frieberg,

I. Hallström, J. A. Josephson, A. F. och

Otto Lindblad, G. och A, Mankell, L.

Norman o. Gunnar Wennerberg ("Glun-

tarne" m. fl.)- Af norska tonsättare för-

lade han bl. a. verk af H. Kjerulf. —
LMA 1864.

Hirschfeld, Johan Michael Fried-

rich, f. i Thiiringen 11. 11. 1776, f 27,

1. 1841 i Stockholm; kom 1800 från Pe-

tersburg till Stockholm, där han 1801—33

var förste valdhornist i hofkapellet; han

var en mycket betydande virtuos å sitt

instrument och behärskade ej blott det

tekniska utan lade äfven vikt vid före-

draget. E. G. Geijer säger i ett bref

hem 12. 4. 1807 på tal om valdhornet:

"Då det spelas så, som han spelar, tycker

jag åtminstone, att det är vackrast af

alla blåsinstrument, kanske af alla in-

strument jag hört." Ännu på 30-talet

uppträdde han ej sällan å konserter.

Hiss (fr. si diése, eng. b sharp), tonen

h höjd en half ton; förväxlas enharmo-

niskt med c.

Historia. Musikens h. är här i detta

lexikon behandlad hufvudsakligen under

specialafdelningarna: Kyrkomusik,
Skolmusik, Manskvartett,
Kammarmusik, Teater, Opera,
Dans, Folkmusik, Hofkapell,
Instrumentalmusik, Orkester
m. fl., samt under enskilda konstformer-

na: Symfoni, Ouverture, Hymn,
Oratorium, Kantat, Aria m. fl.;

äfven under de enskilda instrumenten:

Violin, Luta, Orgel, Piano, Gi-

tarr, Harpa m. fl. samt slutligen un-

der: Akustik, Estetik, Psyko-
log i. Undervisningen i musik finnes

under: Akademi och Konservato-
r i u m. Källorna för musikens h. finnas

angifna under: Vetenskap, Lexi-
kon. Se äfven källorna för de enskilda

länderna under: Afrika, Arabien,
Grekland, Indien, Japan, Kina,
Sverige, Norge, Danmark, Fin-
land.
Hit, o Jesu, samloms vi, psalm

328; Haeffner 328; motsvarar nr 232 i ko-

ralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk ko-

ral (Zahn 3497: Herr, wie länge willst du
doch) af 1653; nr 172 i finska koralb,

1. Hjort, Fredrik, f. 21. 11. 1868 i Ef-

tra, Halland; elev af konserv. Sthlm

1890; org.-ex. och sånglär.-ex. därst. 1892;

elev af J. Dente i kontrapunkt och kom-
position; musiklärare vid Umeå lärov.

1892; blef samtidigt organist därst.; äfven

ledare för Umeå Musiksällskap; sedan

1896 musiklär. vid lärov. i Göteb.; 1900

—07 samtidigt org. i därv. katolska kyr-

ka och sedan 1908 org. och kantor i Va-

sakyrkan; utsågs 1911 till förste dirigent

vid Göteborgs och Bohusläns sångarför-

bund och sedan 1903 ledare för Chalmers
allm. sångförening samt från 1904 för

Göta Coldinus sångkör. H. utgaf 1906 en

koralbok och har redigerat: "Hymnsam-
ling för sv. kyrkan", 1898; "Ny Hymn-
samling", 1904; "De ungas hymnbok",
1910. Af egna kompositioner äro bl. a.

tryckta: "Fyra visor", 1897; "Skymning"
f. en röst m. p., 1898; manskvartetterna
"Linnean" (1901), "Vårvisa" (1903), "Harr-

gårstösa i äppelaträ" (1905); skref 1900

sångspelet "Värmlandsflickan" (text af

O. Hermelin); dessutom märkas (otryck-

ta) två kantater för solo, kör o. ork., en

för Umeå kyrkas invigning 1894, en för

Vasakyrkans invigning i Göteborg 1909.

H. har äfven uppträdt som orgelspelare

och dirigent vid en del konserter.

2. Anna Wilhelmina H., f. 4. L 1866 i

Stockholm; elev af Bax i Paris 1891—2;

konsertsångerska och sånglärarinna.

1. Hjortberg, Carl Fredrik, f. 7. 1.

1848 i Stockholm, t 27. 5. 1897 i Göteborg;

operasångare; elev af Mus. ak. 1870—73

och utbildade sig där särskildt i sång

och på piano; elev samtidigt af k. t. 1871

—73; debuterade 1873 å Djurgårdsteatern;

engagerad vid Nya t. Sthlm och St. t.

Göteb. 1873—88; var sedan verksam som
sånglärare i Göteborg; fr. 1891 äfven mu-
sikanmälare i Göteb:s Handels- och Sjö-

fartstidn. — Bland hans roller märkas:

Horace i "Svarta Dominon", Sylvain i

"Villars dragoner", Räfklo i "Målaren o.

modellerna", Grégoire i "Niniche", Fari-

nelli m. fl.

2. Sofie Elisabeth H., f. Wretmark,
den föreg:s hustru, f. 19. 9. 1855 i Stock-

holm; operettsångerska; elev af konserv,

i Sthlm 1872—74; engagerad vid Nya t.

Sthlm 1874—78; gift sedan 1876; vid Min-

dre t. Sthlm 1878—83, vid St. t. Göteborg
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1883—85, vid Mindre t. därst. 1885—86 och

vid St. t. 1886—88; i landsorten 1888—89,

vid Vasat. Sthlm 1890—91 samt i Göte-

borg och Kristiania fr. 91. Bland rol-

ler: René i "Donna Juanita", Fanchette

i "Sjökadetten", Piccolo i "Röda Pana-

schen", Adéle i "Läderlappen" m. fl.

Hjortsberg, Lars, f. 22. IL 1772 i

Stockholm, f 8. 7. 1843 i Nyköping; för-

ste aktör vid k. t. 1788—1834; en af Sve-

riges allra störste skådespelare; ehuru

utan nämnvärd röst utmärkte han sig

äfven som ypperlig Bellmanföredragare

(se Bellman); H. var en nitisk med-

lem i Par Bricole (1822 stormästare).

"Den som hört honom sjunga Bellmans

sånger, har icke kunnat undgå att här-

vid högeligen beundra både sångarens

och skådespelarens talang", heter det i

en minnesteckning om honom.
Hjälp, Gud, de trogna, psalm

121; Haeffner hänvisar till mel. 186.

Hjälp mig Jesu, troget, psalm

203; Hffiffner 203; motsvarar nr 279 i ko-

ralpsb. af 1697; synes närmast gå till-

baka till en mel. af G. Dilben (Ein ge-

treues Herze wissen) af 1667 (bröllops-

kväde); erinrar om den tyska koralen:

Kommt, ihr schnöden Adamskinder
(Zahn 3753) af 1712 (enl. Pr. Nodermann).

Hjälp mig, min Gud, psalm 184;

Haeffner hänvisar till mel. 39.

H-moll (fr. si mineur, eng. b minor),

molltonart med h till grundton och två

kors för f och c (parallelltonart: D-dur).

Hochberg, Hans Heinrich B o 1 k o von,

f. 23. 1. 1843 på slottet Fiirstenstein i

Schlesien; 1867—69 attaché vid beskick-

ningen i Petersburg; ägnade sig sedan

åt musiken; 1886—1903 generalintendent

för de k. teatrarna i Berlin; bland hans
kompositioner märkas operan "Die Fal-

kensteiner" (Hannover 1876; omarb. "Der
Wärwolf", Dresden 1881), 2 symfonier

(C-dur och E-dur), stråkkvartetter, pia-

notrior, romanser, manskvartetter m. m.

H. utgaf sina verk delvis under märket:

J. H. Franz. Hans stil är närmast en

moderniserad Schumannriktning.
Hochschule, Königliche H. fiir

Musik, Berlin; grundad som statsin-

stitution 1875 vid reorganisationen af

"Kgl. Akademie d. Kiinste". Högskolan
uppstod genom sammanslagning af tven-

ne förut som skilda existerande afdelnin-

gar: "Abteilung fiir musikalische Com-

position" (grundad 1833) och "Abteilung
fiir ausiibende Tonkunst" (endast omfat-
tande violin, cello o. piano, grundad 1869,

tillagd af Joachim). 1871 tillades en or-

gelklass, 1872 dylika klasser för mäs-
singsinstrument, kontrabas och solosång,

1873 en koralklass, 1874 en klass för blan-

dad kör. A capellakören har ofta gif-

vit konserter och därvid på ett förträff-

ligt sätt återgifvit de gamla mästerver-
ken af Bach, Handel m. fl. Högskolan
är delad i fyra afdelningar: komposi-
tion, sång, orkesterinstrument och piano-

orgel. Lärareantalet öfverstiger 60-talet.

Elevernas antal är c. 300. Staten bidra-

ger med något mera än 100,000 Mark år-

ligen till skolans underhåll. Femtede-
len af eleverna äro frielever och staten

betalar dessutom 1,200 Mark åt behöf-

vande elever. Orkestern består af 70

—

80 medverkande; alltsedan 1872 ha 3—4
konserter årligen gifvits; sedan 1876 ha
äfven hvarje år 3—4 operauppföranden
af eleverna ägt rum. Högskolan erhöll

1902 en ny byggnad i Fasanenstr. 1, Char-
lottenburg. Direktör är för närvarande-

prof. H. Kretzsehmar.
1. Hoffmann, Ernst Theodor Ama-

deus (egentl. Wilhelm), f. 24. L 1776"

i Königsberg, t 25. 6. 1822 i Berlin; skald

och tonsättare; studerade 1792—96 juri-

dik vid univ. i Königsberg och anställ-

des 1796 i Glogau, 1798 i Berlin och 1800

i Posen; 1804 i Warschau som regerings-

råd; då fransmännen 1806 upplöste den
preussiska regeringen därst., nödgades
H. taga sin tillflykt till musiken; 1808

musikdirektör vid Nya teatern i Bam-
berg; denna stängdes dock kort därefter;

H. lifnärde sig nu genom musiklektio-

ner och genom musikkritiska artiklar i

tidningar; 1813 blef han kapellmästare

vid en teatertrupp, som spelade i Dres-

den och Leipzig; 1816 kammarrättsråd i

Berlin, på hvilken post han stannade
till sin död. Den insats H. gjort som
musiker är synnerligen betydande. Ge-
nom att i sina musikkritiska arbeten be-

tona instrumentalmusikens betydelse så-

som den rena själfständiga "absoluta"

musiken lade han grunden till en när-

mare förståelse för Haydns, Mozarts och

Beethovens orkesterverk. Särskildt den
sistnämnde mästaren erhöll i H. en varm
försvarare. Det arbete H. nedlade på
bekantgörandet af Beethovens symfonier-
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var ej ringa. Som kritiker lade H. grun-

den till en modern musikkritik. Den
litterära romantiska skolans estetiska

uppfattning af musikens väsen hvilar

till ej ringa grad på den grund H. lagt.

Då Schumann på 30-talet skapade en ny,

fullödigare musikkritik, byggde han på

H. Som kompositör blef H. föregångs-

man för den romantiska operan och ge-

nom att betona diktens rätt till Wag-
ners musikdrama. Hans betydelseful-

laste verk är härvid musiken till Fou-

qués "Undine" (1816). Af öfriga ton-

sättningar märkes musiken till: "Scherz,

List u. Rache" (1801), "Lustige Musi-

kanten" (1805), operan "Der Kanonikus
von Mailand" (1805), "Liebe u. Eifer-

sucht" (1807), "Das Gespenst" (1809), "Ge-

novefa" (1809), "Saul" (1811), "Thassilo"

(1815)). — En samlad upplaga af H:s

musiklitterära skrifter utgaf E. Istel i

serien "Biieher d. Weisheit u. Sehönheit"

(1907). Om H. som musiker se äfven en

uppsats af s. föi-f. i "Die Musik" 2 årg.

H. v. Wolzogen skref 1906: "E. T. A. H.

u. R. Wagner". — Svensk H.-biografl af

V. Ljungdorff i "Ord o. Bild" 1910. Om
H. och musikestetiken se T. Norlind, St.

i sv. fklore s. 44 f.

2. B a p t i s t H., f . 9. 7. 1864 i Garitz,

Kissingen; operasångare; elev af W.
Tipka och J, Stockhausen; 1888

—

94 an-

ställd i Köln, 1894—96 i Hamburg; sedan

1897 vid hofoperan i Berlin; har gjort sig

känd som en god sångare såväl i musik-

dramat som i den komiska operan; hans

röst är en mild, väl skolad baryton.

Hoffmans äfventyr, Les contes

d'Hoffmann, fantastisk opera i 4 a. (3 a.

m. för- och efterspel; ursprungl. 5 a.)

af Offenbach till text af J. Barbier; pr.

på Op. Gom. Paris 10. 2. 1881; f. ggn i

Sverige å Nya t. Sthlm dec. 1880; f. ggn
på k. t. Sthlm 17. 5. 1889; f. ggn på k. t.

Kphn 1, 1. 1890. Ehuru styckets premiär

i Paris var en glänsande succés, ned-

lades verket tämligen snart, och först

på 1900-talet återupptogs det, nu med
större lycka. Framgångarna utanför mo-
derlandet kunna sägas ha begynt med
upptagandet af stycket på Kom. Oper. i

Berlin 17. 11. 1905. Sedan dess har ope-

ran gifvits öfverallt i Europa; upptogs

i Sverige på Oscarst. Sthlm 21. 10. 1907

och på k. t. 4. 5. 1912. Reclams förlag,

Leipzig, utgaf en tematisk analys af

operan (Erläuterungen zu Meisterwer-

ken d. Tonkunst Bd 14) med historisk

inledning. Om premiären i Paris se

Sv. Musikt. 1882 nr 1.

Hoffmeister, Franz Anton, f. 1754

i Rotenburg am Neckar, t 9. 2. 1812 i

Wien; kyrkokapellmäst. och musikhand-

lare i Wien; öppnade 1800 i Leipzig tills,

m. Kiihnel en "Bureau de musique",

hvilken sedan öfvergick i den allbe-

kanta firman C. F. Peters; redan 1805

trädde H. ut ur förlaget och begaf sig

tillbaka till Wien; han komponerade 9

operor, flera kammarmusikverk, symfo-

nier, pianosonater, solosaker för flöjt

m. m., alla dock utan nämnvärd ori-

ginalitet.

Hofhaimer (Hofheimer), Paulus, f.

25. 1. 1459 i Radstadt am Taurn, Salz-

burg, t 1537 i Salzburg; 1480 hoforganist

hos ärkehertig Sigismund i Innsbruck;

sedan 1490 kejserlig hoforganist; 1519 vi-

stades han troligtvis i Augsburg och se-

dan 1528 domkyrkoorganist i Salzburg;

ansågs vara sin tids främste organist

och var äfven som kompositör en af

1400-talets ypperste. Flerstämmiga ty-

ska sånger (4 st.) funnos af honom i

flera under 1500-talet tryckta samlingar,

däribland Erh. Öglins samlingsverk af

1512 och i de på sin tid så populära sam-

lingarna i "Gassenhawlerin" 1535 och

"Reutterliedlein" 1535 samt hos Forster

1539.

Hofkapell, ursprungligen konungens

musiker, hvilka hade att uppvakta vid

hoffester och andra tillfällen. Redan ti-

digt omtalas, att konungar i Sverige

haft spelmän och sångare i sitt hof.

Uppsalakonungen Hugleik skall, enligt

Ynglingasagan, ha haft i sin tjänst "all-

sköns lekare, harpare, gigare och fid-

lare". I "Konungastyrelsen", skrifven i

förra hälften af 1300-talet, heter det, att

konungar borde ha "lekare . . . sig till

glädje och hugnad". Dock ogillas i sam-

ma skrift, att konungen tog af kronans

ingäld för att gifva lekare. I Eriks-

krönikan från 1300-talets början omtalas

ofta, att instrumentister och sångare

utfört musik vid de kungliga fester-

na. Då konung Magnus förmälde sin

syster Eufemia med Albrecht af Meck-

lenburg 1336 skedde det äfvenledes un-

der musik. Dock synas alla dessa spel-

män och sångare ej före 1400-talet haft
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fast anställning i hofvet. Först under
förra hälften af 1400-talet nämnas mu-
siker såsom tillhöriga konungen person-

ligen. I en handling af 3. 4. 1404 heter

det i en uppgift om aflöning: "Item 1

mark des koningis von Sweden fedeler

gegeben" (Dipl. suec. Ny f. I, 393 nr 517).

I beskrifningen på festen i Vadstena
1489 omtalas äfven "Herr Stens [Sture]

cantores", hvilka då sjungit flerstäm-

mig konstsång. Först med 1500-talet blef

det mera ordnade förhållanden inom
hofmusiken, ehuru antalet musiker ännu
kunde vara mycket växlande. Gustav
Vasa hade i sin tjänst 1526 tre instru-

mentister, af hvilka två äro till namnet
kända: Johannes och Mats. 1532 omta-
las två lutenister "Store Jeronimo" och
"Lille Jeronimo", hvardera med 50 mark
om året i lön. Vid 40-talets början be-

stod kapellet af 10—15 personer. "K. M.
lutenister" Jeronimus, Niclas och Corne-

lius fingo 1542 hvardera 2 mark i belöning.

1544—47 var en musiker "Lars organista"

t. o. m. chef för konungens centrala kam-
mare. 1544 omtalas Blasius Fischer som
"spelman", en titel som vid denna tid

endast synes ha tillkommit ledaren (ka-

pellmästaren) för det instrumentala ka-

pellet. Enligt samma års aflöningsre-

gister voro musikerna 16 st. pipare,

trumslagare, trumpetare, lutenister, "har-

pensleger" och "fedlare". Antalet väx-

lade dock under de följande åren. 1553

aflönades icke mindre än 23 spelmän med
löner från 10—400 mark. Året därpå
skickade konungen några spelmän ifrån

sig till sönerna, emedan han själf var
gammal och icke längre hade stor lust

till musik. 1559 års aflöningslängd upp-
tager blott 9 spelmän. Af de till nam-
net bekanta musikerna vid Gustaf Va-
sas hof märkas en "Cornelius lutenist",

hvilken stod konungen 1536—44 mycket
nära. 1541 kallade konungen till sig en
lutspelare, Nils Hoffman, från Danzig.

En italienare Thomas namnes redan på
1540-talet som musiker; han blef 1564

kgl. sekreterare hos konung Erik. Mu-
sikerna hade att vara närvarande vid

måltiderna och att efteråt spela upp till

dans. Vid stora festligheter hade de en
tämligen ansträngande tjänstgöring. Om
musiken vid Erik XIV:s hof veta vi ej

så mycket. Blasius Fischer omtalas
ännu som "spelman". Jämte instrumen-

tisterna hade konung Erik äfven sån-

gare, däribland Johan Baston, Hans
Gast, Gert von Worm, Hercules. Af
instrumentisterna nämnas: lutenisten

Jörgen Vogel, organisten och sinfoni-

spelaren Vilhelm Gottezens (Gorterus).

Genom samtida danska handlingar (C.

Thrane, Fra hofviolonernes tid s. 5) veta

vi, att konungen haft "6 italienske fed-

lare", hvilka stått högt i anseende. År
1558 hade hertig Johan på Åbo slott 5

musikanter: "Matz fiedlare, Bertill lu-

thenslagere, Henrik puchenslagere, Si-

mon trometer och Jören van Heiden
spelman." Den sistnämnde, som väl får

anses ha varit ledare, omtalas under 60-

talet i konung Eriks tjänst (sedan äfven

i konung Johans). Johan III plägade
enligt en anteckning "städse hafva mu-
sik vid sina måltider". Hofkapellet un-

der hans regering utgjordes af 20 in-

strumentister. Af de till namnet bekan-

ta må nämnas: lutspelaren Renatus Du-
plessis, kantorn vid tyska skolan Wolf-
gang Burchardt, Anders basunblåsare,

Bertil trumpetare och Laurentz harpo-

slagare samt Torstenius Johannes Rhya-
rander. De tre sistnämnda nämnas äf-

ven under Karl IX :s tid, och Torstenius

var då hofkapellmästare. Först med Gu-
staf Adolf blef hofkapellet en fast in-

stitution. Antalet musiker blef mera
konstant, aflöningsstaten ordnades, och

skickliga musiker hämtades från utlan-

det. År 1620 införskref han musiker från

hofkapellet i Kassel, och kapellmästa-

ren därst. östermeyer fick i uppdrag att

utvälja dem. För året 1627 nämnas för-

utom en kapellmästare, 12 musikanter,

4 diskantister, 1 bälgtrampare, 1 [extra]

organist och 1 italiensk lutenist; dess-

utom trumpetare och pukslagare. Ka-
pellmästare var Jakob Smidt; dennes

närmaste man var Andreas Diiben (s. d.)

och dennes broder Martin Diiben var [ex-

tra] organist. 1636 ersattes Smidt som
ledare med Ludvig Bille, hvilken 1640

fick till efterträdare Andreas Diiben. Då
fr. o. m. året 1637 (med undantag af år

1654) fullständig förteckning öfver hof-

kapellets musiker finnes, kunna vi sedan

år för år följa utvecklingen i detalj.

Innan vi gå till hofkapellet under
denna tid, måste vi kasta en återblick

på utvecklingen sådan den före 1630-

talet gestaltat sig, så vidt det är oss
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möjligt ur de fragmentariska anteck-

ningar, hvilka finnas i behåll. Hofka-

pellet hade under 1500-talet sin tyngd-

punkt i vokalkören, där skolade musi-

ker alltid stodo till buds från hofkyr-

kan. Instrumentistkapellet bestod än af

många än af ett fåtal musiker. En per-

son för sig utgjorde alltid hoflutenisten.

Han var konungens närmaste, åtföljde

honom öfverallt, fick rikliga skänker

och var alltid högre aflönad än de

andra (ännu på 1640-talet högre än

själfva kapellmästaren). Han antecknas

i hofräkenskaperna aldrig tillsammans

med de andra musikerna utan står för

sig bland de högre hofmännen. Mot
slutet af 1500-talet hade vidare trumpe-

tare och pukslagare bildat en kår för

sig, mera favoriserad än de andra. Slut-

ligen fick vid 1600-talets början instru-

mentalkapellet ett litet tillägg i 2—4 so-

losångare, ofta unga gossar, hvilka kun-

de sjunga sopranstämman i en del solo-

sånger. En framstående ställning bland

de egentliga instrumentisterna intog

hoforganisten, hvilken ofta var kapell-

mästarens närmaste man. Han hade
högre lön än de andra, och var en slags

vice kapellmästare. Till kapellet hörde

slutligen 1 bälgtrampare och 1 notist

(kopist). Hofkapellet bestod således vid

1640-talets början af följande personer:

Instrumentalkapellet med 1 hofkapell-

mästare, (i regel) 12 musikanter (hofor-

ganisten däri inberäknad), 2—4 solosån-

gare ("discantister"), 1 bälgtrampare
och 1 notist; härtill kom sedan 12—16

trumpetare och pukslagare (de senare

nästan alltid 2 till antalet) jämte 2

"drängar"; slutligen den högt aflönade

hoflutenisten och vokalkören, hvilken

sistnämnda dock ej upptages på hofka-

pellets stat, då den nämligen alltid be-

stod af skolgossar, hvilka fingo sin af-

löning för tjänst i kyrkan och vid hof-

vet genom frivilliga bidrag (djäknepen-

ningar). Någon nämnvärd förändring i

denna "stam" ägde ej rum förrän på
1720-talet. — Utbildningen af musiker
för hofkapellets behof skedde ännu i

1600-talets början mera tillfälligt. En
instrumentist behöfde ej så hög utbild-

ning och kunde därför lätt af en musi-
ker på kort tid få nödiga förkunskaper.
Så länge instrumentistens ställning ej

var fullt säker, måste han också ha ett

annat yrke vid sidan om. Den föränd-

ring, som nu med 1640-talet så små-
ningom inträdde, bestod däri, att musi-

kerna redan från början utbildades yr-

kesmässigt. Det blef därför ej längre

blott utlänningar, som tillfälligt fastades

för kort tid i kapellet, utan svenskar fin-

go lära yrket hemma. Den vanliga ut-

bildningen blef då, att en gosse vid 9—10

års ålder inträdde som diskantist. Han
bodde då hos hofkapellmästaren, som
mot uppbärande af 75 dr s. i ersättning

för honom, gaf honom utbildning å ett

instrument samt lärde honom läsa och
skrifva. Gossens enda syssla var att

sjunga i kapellet. Då målbrottet inträd-

de, öfvergick han så småningom till in-

strumentist i kapellet, och hade han
goda anlag kunde konungen bevilja ho-

nom medel att få resa utrikes för att

närmare utbilda sig; lönen uppbars då,

såsom om han varit hemma. Extra hjälp

till utbildningen kunde äfven erhållas

på så sätt, att konungen betalade hans
instrument eller gaf honom extra rese-

ersättning. Hans utbildning i utlandet

skedde sedan på samma sätt som hem-
ma, därigenom att han tog tjänst hos

en skicklig musiker (kapellmästare) och

hjälpte honom mot en ringa extra er-

sättning. Då han emellertid uppbar sin

lön hemma såsom de andra hofkapelli-

sterna, måste han underkasta sig att när
som helst bli återkallad. Lönegraderna
voro 300, 400 och 450 dr s. Jämte kapel-

listbefattningen funnos många tillfällen

för hofkapellisten att förtjäna extra.

Än kunde han få en organistbefattning

vid en af hufvudstadens många kyrkor,

än en kantors- och sånglärarebefattning

vid någon skola i staden, än slutligen

kunde han bli stadsmusikant (s. d.).

Denna sistnämnda befattning var helt

säkert den mest inbringande. — Tyvärr
äga vi i hofräkenskaperna ej specifice-

rade uppgifter om de instrumenter, som
företräddes i hofkapellet. Genom de

uppköp, som gjorts till Uppsala univ.

eller Västerås' skola i och för skolor-

kestrarna där, kunna vi i någon mån
skaffa oss en föreställning äfven om hof-

kapellets musikinstrument. De till flera

hundratal uppgående kompositionerna
från denna tid, hvilka bevisligen upp-

förts i kapellet, kunna ytterligare be-

styrka riktigheten af våra förmodandeni
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Tyngdpunkten var vid århundradets
midt förlagd på stråkarna, bestående af

violiner, altvioliner, viola d'aniour och
gambor. Basförande instrument voro
slutligen archiluta el. teorb. Till denna
stam slöt sig sedan orgel, clavikord och
clavecin. De två senare ofta dubblera-

de. Träbiåsarna företräddes af en dul-

eiankör (motsv. oboe och fagott) och en
flöjtkör. Trumpetkören bestod af trum-
peter och basuner men användes ej så

ofta. I orkestern förekom ofta endast 2

solotrumpeter. I gengäld bildade trum-
petare och basunister en orkester för

sig. Lutan var hemmets soloinstrument

och ingick därför vanligen ej i orke-

stern.

Hofkapellet erhöll, som vi nyss medde-
lat, 1640 Andreas Diiben till kapellmä-
stare. De första åren skedde ingen för-

ändring i kapellets sammansättning,
men efter Kristinas regeringstillträde

skedde en stor utveckling af kapellet.

1647 anlände "sex fransöske fiolister",

hvilka kommo att intaga en viktig roll i

hofmusikens utveckling i fransk anda.
Flera af dessa musiker stannade kvar i

hofkapellet, däribland Pierre Verdier
(s. d.). 1649 upptages det franska kapel-

let till 7 violinister jämte en "fransösk
sjungare" Alexander Wollen. 1650 och
51 tillkomma nya utlänningar, däribland
"fransöske vocalisten Munie" och lute-

nisten Bethune. 1652 och 53 stod kapel-

let på höjdpunkten af utveckling. Sist-

nämnda år uppräknas: 8 franska violini-

ster, 8 instrumentister, 8 italienska vo-

kalister. 1652 inkom ett italienskt ka-

pell under ledning af Albrici (s. d.).

Samtidigt med att musikernas antal
ökades, steg äfven aflöningssumman.
Hofkapellmästaren fick i st. f. den gamla
lönen af 600 dr s. 900 och 1652 föreslås

dessutom som extra tillägg "till de ra-

raste musikanterna" 5000 dr s. Som bi-

hang till hofkapellet kan läggas "kom-
medianterna", hvilka dansade i baletten.

Staten för dem är 9000 dr. En maskinist
har dessutom 900 dr eller lika mycket
som kapellmästaren och slutligen Chri-

stian Thun, "som alla saker i förvaring
tager" 400 dr samt en "vaktmästare i

danssalen" 150 dr. Vi kunna således ej

klaga öfver, att musikstaten var för li-

ten, så mycket mindre som mycket pen-
ningar åtgick åt musikanterna i reseer-

sättning, då hofvet bytte om vistelseort.

Året 1654 försvann med ens all denna
prakt, och 1655 återstod af hela det stora

kapellet endast: kapellmästaren, 12 mu-
sikanter, 1 orgelbyggare (Frans Bohl),

1 diskantist och 1 bälgtrampare förutom
12 trumpetare och pukslagare. Diibens

närmaste man var under denna tid Hans
Heinrich Tauscher. Åren 1656—60 deci-

merades kapellet ytterligare med två in-

strumentister, så att endast 10 kapellister

och 1 diskantist återstodo. 1661 och 62

sjönk antalet till 9 kapellister, samtidigt
som kapellmästarelönen föll från 900 till

600. 1663, det första året Gustaf Diiben
(s. d.) var kapellmästare, var instrumen-
tisterna fortfarande blott 9 men i st. f.

1 diskantist hade en fullständig solo-

kvartett tillkommit med 2 diskantister, 1

altist, 1 tenorist och 1 bassängare. 1665

fanns endast 1 diskantist, 1660 försvann
tenoren, men instrumentisternas antal

blef samtidigt ökadt till 12; slutligen

återgick man 1670 till det gamla och
nöjde sig med 2 diskantister. Samma år

inträdde Christian Geist (s. d.) i kapel-

let och med honom fick hofvet en kom-
positör af rang. Då han 1679 lämnade
landet, inträdde en annan känd tysk
kompositör Jakob Kremberg, hvilken
året efter ersattes af den dugande orga-

nisten och tonsättaren Christian Eitter

(s. d.), hvilken längre fram på 1690-talet

blef kapellmästare åtminstone till gag-
net. Efter Gustaf Dubens död 1690 blef

sonen med samma namn (s. d.) efterträ-

dare och 1701 ersattes denne af brodern
Andreas Diiben (s. d.), hvilken 1712 fick

till vice kapellmäsare Gottfried Buch-
holtz. De berömdaste namnen i kapellet

under 1700-talets första år äro: J. Ro-
man, P. P. Hoppe, R. De Croll, H. Chr.

Wulf (se dessa namn). 1720 hemkom
Johan Romans son Joh. Helmich från
England och anställdes fr. o. m. 1722 års

slut som vice kapellmästare bredvid G.

Buchholtz. A. Diiben synes således nu
ha alldeles dragit sig undan all praktisk

tjänst i kapellet och i verkligheten blif-

vit en slags tillsyningsman öfver hof-

musiken. Han hade vid samma tid fått

hofmarskalks rang och värdighet. In-

till 1726 års slut kvarstod han visser-

ligen definitivt som kapellmästare med
två vice kapellmästare under sig, men
1727 ersattes han af en kammarherre
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Carl Franc, hvilken fick "inseendet och
direktionen öfver musiken" med Roman
som vice kapellmästare (Buchholtz af-

led 15. 10. 1726). Först med året 1729

heter Roman kapellmästare (utan någon
vice kapellmästare vid sin sida). Redan
första året 1727 företog Roman en högst

viktig förändring, i det att de två di-

skantisterna (unga gossarna) ersattes af

två sångerskor. Dessa båda blefvo: So-

phia Schröder och Judit Tischer. De
synes ej ha varit utbildade, då ännu de

närmaste åren efter en summa anslås

i och för "sjungerskornas information".

Nya musiker införskrefvos från utlan-

det, däribland Frans H. Meijer, Johan
H. Meijer, J. D. Gudenschwager. Hof-
kapellmästarens närmaste man var Gu-
staf Witte. 1738 infördes f. f. ggn ti-

teln konsertmästare på den främste af

musikanterna. Den förste innehafvaren
af värdigheten var Petter Brandt, som
erhöll "karaktären" 15. 3. 1738. 1745 fick

samme Brandt "kapellmästarekaraktär",

under det att Roman fick titeln "hof-

intendent". Han kvarstod i denna egen-

skap till sin död, men fick fr. o. m.
1748 "frihet till sin svaga hälsas bättre

skötande att ständigt vistas på landet".

C. Franc hade 1740 ersatts af C. G. v.

Diiben (s. d.) som högste tillsyningsman.

Af dugande musiker i hofkapellet från

1740-talet må nämnas: Ferd. Zellbell, E.

J. Londicer, J. G. Zander. 1750 försvann

den ena sångerskan och ersattes af en
instrumentist. 1759 blef C. W. v. Diiben

sin släkting C. G. v. Diibens efterträ-

dare, samtidigt som Brandt blef defini-

tivt kapellmästare och Anthon Perichon
konsertmästare. 1751—73 upptages jämte
hofkapellet ett annat kapell, som synes
ha funnits redan på 1740-talet men då
haft mera privat karaktär nämligen
"Kongl. Maj:ts förre Furstliga hofstats

Capellbetjente". Detta kapell var i

mångt och mycket modernare samman-
satt och äfven fulltaligare än hofkapel-

let själf. På 1750- och 60-talen bestod

nämligen hofkapellet af: 1 kapellmä-
stare, 1 konsertmästare, 10 musiker, 1

sångerska och en orgeltrampare (gam-
mal titel, i själfva verket blott vaktmä-
stare). Det furstliga kapellet hade: 1

kapellmästare (äfven med titeln konsert-

mästare), 2 sångerskor, 11 musiker, 2

valdhornister och en "kapelldräng". I

det sistnämnda kapellet fanns bl. a. så-

dana musiker som H. F. Johnsen och
Perichon (den senare ledare). Under 1760-

talet öfverflyttades en del af de furstliga

musikerna till hofkapellet, och med Gu-
staf III:s tillträde till regeringen upp-
gingo båda kapellen i hvarandra. Lägga
vi nu härtill den franska teatertruppens

orkester, (med H. F. Johnsen som or-

kesterledare) och den italienska teater-

truppens orkester (med F. A. Uttini som
orkesterledare) få vi en hoforkester, hvil-

ken långt ifrån kan betraktas som ringa

i antal. Hvad de musikaliska prestatio-

nerna beträffa, kunna de ej heller anslås

ringa, då det allt mera uppblomstrande
konsertväsendet lämnade många tillfäl-

len till offentligt uppträdande och extra

förtjänst. Flera hofkapellister spelade

som solister vid konserter såväl i hufvud-

staden som landsorten och vunno stort

erkännande för sin skicklighet. Bland
dessa musiker, hvilka ofta konserterade

som solister, må nämnas: A. Wesström,
E. Ferling, A. Uriot, A. Perichon, F.

Zellbell d. y. Det omdöme, som Ehren-
svärd gaf hofkapellet, såsom varande i

högsta förfall vid Gustaf III:s rege-

ringstillträde, måste således betraktas

som i hög grad öfverdrifvet. Det är

emellertid lätt att förklara, hvarför han
tecknat den föregående tiden så i svart.

Diiben hade 1764 efterträdts af C. F.

Adelcrantz (s. d.) som tillsyningsman öf-

ver hofkapellet. Denne man, hvars för-

tjänster om den franska teatern ej var
ringa, blef plötsligt afskedad af Gustaf

III och ersatt af Ehrensvärd, hvilken

således hade ett visst intresse af att

låta sin företrädares hastiga afgång bli

en följd af mindre god tjänstgöring.

Efter Brandts död 1767 kallades Uttini

till hofkapellmästare.

Om den instrumentala delen af hof-

kapellet vid Gustaf III:s tronbestigning

var relativt god, kan ej detsamma sä-

gas om den vokala. Den enda sånger-

ska man under lång tid haft, dog 1763

och ersattes ej af någon ny. I stället

synes L. S. Lalin ha varit en slags hof-

sångare. Några andra vokala krafter

omtalas ej. Gustaf III måste således

särskildt bemöda sig om att få goda
sångkrafter. Då emellertid alla dessa

i första hand behöfdes vid teatern, skil-

des nu definitivt mellan två stater, tea-
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terpersonalen och hofkapellet. Därige- af altviolinister: Fr. Berwald, Fr. C.

nom fastställdes definitivt uppfattnin- Lemming, J. C. Nordqvist; af violoncel-

gen, att ett hofkapell endast skulle be- lister: Chr. Pihlman, G. A. Cloos, C.

stå af instrumentister, ej vokala krafter W. Salgé, C. J. Preumayr, G. A. Gehr-

(rörande sångarna se därför under: Tea- man, Th. Säck, C. Arnold, H. Mollen-

ter). Rörande hofkapellets vidare ut- hauer; af fagottister: J. C. och F. C.

veckling kan nämnas, att klarinettist Preumayer; af klarinettister: B. H. Cru-

först anställdes 1780, harpspelare 1811; sell, F. Sjöberg och J. G. Kjellberg; af

trumpetare och pukslagare omnämnes oboister: C. A. Braun, Chr. Fr. Ficker, B.

såsom hörande till hofkapellet fr. o. m. A. och F. O. Gelhaar; af flöjtister: Fr.

1782 och basunister omtalas fr. o. m. Thurner, J. F. Brendler; af valdhornister:

1816. Kapellisternas fördelning å instru- W. Steinmiiller, J. M. F. Hirschfeld; af

menten framgår af följande tabell (de basunister: C. F. Billman. — För närva-

inom parentes tillhöra "extra"-staten)

:

rande (1912) tillhöra följande hofkapel-

lets ordinarie stat: konsertmästare: L.

1778 1782 1786 1882 1912; Zetterquist och K. Åberg; 1. viol.: E.

Violiner 13 16 17 12 12(5) Sundquist, C. M. Sandqvist, M. Ahlberg,

Altvioliner .... 4 5 4 4 4(1) N. Ericsson; 2. viol.: Th. Thufvesson, G.
Violonceller ... 4 4 4 4 5 Nyberg, A. Fritzohn, W. Enstedt, Th.
Kontrabasar

• • • ^ 4 3 4 4(1) gierne, N. Nilsson; altviol.: W. Eriks-

Qj^°jg" C) 3 4 3 3(1)
son, C. A. Wallén, F. J. Larsén, Fr. Ring-

Klarinetter .... — 2 2 3 3(1) ström; cello: C. Lindhe, F. Trobäck, A.

Fagotter 1 2 3 3 3(1) Chistiansen, Th. Lindgren, P. E. Fried-
Valdhorn .... 2 2 6 5 4(2) holm; kbas: F. O. Meinel, O. Bergen-
Trumpeter ~

J_ _^ ^
^^^) dahl, E. Trobäck, B. Lindegren; flöjt:

^asuner ^ ^ ^ ^
^^^O. östman, G. Palmblad, E. Högberg;

Turkisk musik . . — — 2 2 oboe: A. Ehnstedt, G. Pegel, S. Ryd-
Harpa . ... — — — 1 1(1 berg; klar.: E. Hessler, R. Arnoldsson,

A. Fredin; fag.: H. Uppström, O. Brun-

Sedan Gustaf III:s tid ha följande varit zell, A. Th. Julin; vhorn: P. E. Carl-

hofkapellmästare: F. A. Uttini (1767

—

qvist, F. O. Wennberg, H. Isakson; trum-

88) [Naumann besökte Sthlm 1777 f., 82 pet.: K. Höglund, E. A. Kindström, G.

f. men var ej hofkapellmäst.], J. M. Höglund; basun: D. Sahlberg, E. Lager-

Kraus (v. kap. 1781; ord. kap. 1782—83), borg, W. Larsson; harpa: J. Lang; puka:

G. J. Vogler (1786—99), J. Chr. Fr. Haejff- O. Carlsson; slaginstr.: E. Arnoldsson, F.

ner (1799—1808), J. N. Eggert (tillf. kap. V. Jansson.

1808—10). J. H. Kiister (1810—12), E. Du Litt.: handlingar i slottsarkivet, riks-

Puy (1812—22), J. F. Berwald (tillf. kap. arkivet och kammararkivet, Sthlm samt
1822, ord. kap. 1823—49), J. G. B. Foroni k. bibi. och Uppsala bibi.; F. A. Dahl-

(1849—58), L Lachner (1858—61), L. Nor- gren. Anteckningar om Stockholms teat-

man (1861—85; afsade sig operan 1879; rar, Sthlm 1866; A. Lindgren, Svenska
under hans sjukdom A. Söderman vik. hofkapellmästare, Sthlm 1882; C. Silfver-

kap.), C. Nordqvist (2. kap. 1879, hofkap. stolpe. Svenska teaterns äldsta öden,

1885), A. Järnefelt (1911). Sedan 70-talet Sthlm 1882; G. Upmark, Om Gustaf Va-
ha dessutom följande fungerat som ka- sas hof, Sthlm 1912; T. Norlind, Svensk
pellmästare vid operan: J. Dente (2. kap. musikhistoria, Helsingb. 1901; Kungl.

1872, 1. kap. 1879—85), R. Henneberg (2. teatern spelåret 1911—12, Sthlm 1912. —
kap. 1885, 1. kap. 1894—1907), A. Hallen Se vidare under kapellmästarnas namn
(1892—97), V. Stenhammar (1900—01), A. samt artikeln: Teater.
Järnefelt (1905, 06, 07—11), H. Berens För danska hofkapellets historia se

(1908—10), H. Meissner (1908—10), T. Vog- följande litteratur: A. Hammerich, Mu-
hera (1910—11), A. Wiklund (1911—). Af siken ved Christian den fjerdes hof,

framstående kapellister sedan Gustaf Kbhn 1892; C. Thrane, Fra hofvioloner-

III :s tid må nämnas: af violinister: J. nes tid, skildringer af det kongelige ka-

F. Berwald, J. A. Beer, A. Randel, T. pels historie 164S-1848, Kbhn 1908; Th.

E. A. d'Aubert, J. F. Book, T. Aulin; Överskon, Den danske Skueplads I—VII,
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Kbhn 1854—1876; P. Hansen, Den danske
Skueplads I—III, Kbhn.
Såsom jämförelsematerial för utländ-

ska hofkapell må slutligen följande lit-

teratur nämnas: H. M. Schletterer, Ge-

schichte d. Hofcapelle d. französischen

Könige, Berlin 1884; M. Fiirstenau, Zur
Gesch. d. Musik u. d. Theaters am Hofe
zu Dresden, I, II, 1860—62; L. Köchel,

Die k. Hofkapelle zu Wien 1543—1867,

Wien 1868; J. Sittard, Zur Gesch, d.

Musik u. d. Theaters am Wiirttem-

bergischen Hofe, Stuttg. I, II, 1890,

91; Gesch. d. Braunschweig—Wolfenbiit-

telschen Capelie u. Oper vom 16. bis zum
18. Jahrh., Chrysanders Jahrb. f. Mus.
Wiss. I, 1863; F. Chrysander, Der Bestand
d. königl. Privatmusik u. Kirchenkapelle

in London von 1710 bis 1755, Virteljahrs-

schr. f. Musikw. VIII, 1892; M. Fried-

laender, Dokumente zur Gesch. d. kur-

fiirstl. Kapelle zu Berlin; slutligen om
följande hofkapell uppsatser intagna i

Smlb. d. IMG: Paris (II), Königsberg
(VI, XII), Ansbach (IX), London (X),

Öttingen-Wallerstein (IX).

1. Hofmann, Heinrich Karl Johan,

f. 13. 1842 i Berlin, t 16. 7. 1902 i Gross-

Tabarz, Thiiringen; elev af Grell och
Dehn vid Kullaks akademi; lefde sedan
som privatman för sina kompositioner,

af hvilka må nämnas: "Italienische Lie-

besnovelle", "Liebesfriihling", "Trompe-
ter von Säckingen" m. fl. för p. 4 h., kör-

verken "Die schöne Melusine", "Aschen-
brödel", "Editha", "Haralds Brautfahrt"

m. fl.; dessutom manskvartetter, solosån-

ger, kammarmusik m. m. Till hans mera
bekanta verk hör vidare en Frithiofsym-

foni. H:s kompositioner äro melodiska
med en viss anstrykning af sentimenta-

litet.

2. R i c h a r d H., f . 30. 4. 1844 i De-
litzsch; violinist och pedagog; 1904 lära-

re i instrumentation vid konserv, i Leip-

zig; utgaf specialskolor för flera musik-
instrument, däribland en violinskola;

hans "Praktische Instrumentationslehre"

(3. uppl. 1907) är en högt värderad lä-

robok.

Hofslagaren, Le Maréchal-ferrant,

op. com. i 2 a. af Quétant och Anseaume,
musik af Philidor; pr. Paris 22. 8. 1761;

f. ggn på Eriksbergt. Sthlm i C. Envalls-

sons öfvers. och musik lämpad till sv.

texten af C. Stenborg 11. 7. 1781; Munk-

brot. Sthlm 18. 6. 1786; på k. t. Kphu
("Grovsmeden") öfvers. af Wessel pr.

15. 12. 1778.

Hofsångare, hofsångerska, he-

derstitel gifven af konungen; riksmar-

skalksämbetet utfärdar fullmakt. Jfr.

Kammersanger.
Hohlflöte, se H å 1 f 1 ö j t.

Hol, R i c h a r d, f . 23. 7. 1825 i Amster-
dam, t 14. 5. 1904 i Utrecht; elev af orga-

nisten Mårtens och k. musikskolan i fö-

delsestaden; efter några års studieresor

i Tyskland slog han sig ned som piano-

lärare i Amsterdam; 1856 dirigent för en

Liedertafel "Amstels Mannenchor"; 1863

stadsmusikdirektor, domkyrkoorganist o.

direktör för musikskolan i Utrecht; led-

de därjämte konsertföretag i Haag och

Amsterdam. H. ägde högt anseende som
dirigent, lärare och kompositör. Af hans
125 verk märkas: 4 symfonier, flera bal-

lader för soli, bl. kör och ork. ("Der flie-

gende Holländer" op. 70) ett oratorium

("David" op. 81), 2 operor ("Floris V"
uppf. i Amsterdam), mässor, sånger,

kammarmusik, pianosaker och en sång-

skola. H. verkade äfven som musikkri-

tiker i tidskriften "Caecilia" och utgaf

en monografi öfver I. P. Sweelinck (1859

f.); utgaf 1886—1900 tidskriften "Het
orgel".

1. HoUaender, Alexis, f. 25. 2. 1840 i

Ratibor, Schlesien; pianist; elev af K.

Böhmer och högskolan i Berlin; 1861 lä-

rare vid Kullaks akademi; 1864 dirigent

för en sångförening, 1870 dir. för Cäci-

lienverein i Berlin; 1877 sånglärare vid

Viktoriaskolan; 1888 tit. professor; skref

pianosaker och kammarmusik.
2. Gustav H., f. 15. 2. 1855 i Leob-

schiitz, Schlesien; violinist; elev af kon-

serv, i Leipzig 1867—69 och högskolan i

Berlin 1869—74; 1874 violinist vid hof-

operan och lärare vid Kullaks akademi;

föranstaltade 1878—81 abonnementskon-
serter för kammarmusik i Berlin; 1881

konsertmästare och lärare vid konserv, i

Köln; sedan 1895 chef för Sternska kon-

servatoriet i Berlin; har företagit kon-

sertresor i Tyskland, Belgien, Holland,

Österrike; utgaf en del violinkomposi-

tioner.

Hollstén, Ruth, f. 20. 11. 1874 i Stock-

holm; konsertsångerska; elev af Signe

Hebbe; debuterade 2. 5. 1895 å en kon-

sert i Mus. ak.; reste hösten 1895 till Pa-
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ris, där hon erhöll lektioner af madame
Artöt och ofta sjöng vid elevuppvisnin-

gar och konserter (1895—97). Vid besök

i hemlandet lät hon äfven höra sig i

den svenska hufvudstaden; konserterade

efter 1897 med stor framgång i Göteborg
och i Sydsverige samt lät sedan höra sig

i London och vid "at home"-konserter.

H. är särskildt framstående som kolora-

tursångerska.

1. Holm, Wilhelm Christian, f. 28. 9.

1820 i Köpenhamn, t 15. 10. 1886 därst.;

elev af Wexschall och Mohr i violin; ut-

bildade sig till en ypperlig violaspelare

och dyrkade med förkärlek kammarmu-
siken, på hvilket område han var en af

Danmarks främste; sedan 1847 medlem
af danska hofkap. och sedan 1869 tillika

balettrepetitör; skref musik till flera af

Bournonvilles baletter ("Livjaegerne paa
Amager" 1871, "Weyses Minde" 1874,

"Fra det forrige Aarhundrede" 1875

m. fl.).

2. C h r i s t i a n H., f . 1828, t 1864 i Kö-
penhamn, den föregrs broder; violoncel-

list och medlem af danska hofkap.

3. Ludvig H., f. 24. 12. 1858 i Köpen-
hamn; son till Wilh. H. (1); elev af k.

konserv. 1874—78; violinist; elev af Tofte

och Anton Svendsen; har äfven företa-

git studieresor i utlandet; anställd i dan-

ska hofkap. sedan 1880, konsertmästare

1899; vice ordf. i Kammermusikforenin-
gen, medl. af styr. f. Dansk Tonekunst-
nerfor. till 1909; har utgifvit sånger och
pianostycken.

4. E m i 1 H., f. 13. 2. 1867 i Köpenhamn;
operasångare; elev af Viggo Bielefeldt

vid k. t:s elevskola (Kphn) och af Fritz

Arlberg, Sthlm; debuterade på k. t. Kphn
13. 12. 1890; företog studieresor i Sverige

och Tyskland 1892—93; anställd vid ope-

ran i Niirnberg 1893—96, vid k. t. Kphn
1896—98, vid Stadtteater i Breslau 1898—

99, vid Stadtt. i Diisseldorf 1899—1901, vid

höft. i Stuttgart sedan 1901; har dess-

utom gifvit gästspel på de flesta större

scener i Tyskland och Holland. Bland
hans roller märkas: Sarastro, Falstaff,

Mefistofeles, Hagen, Leporello, Barbera-

ren af Bagdad, Marcel, Kung Märke,
Hunding, Pogner, Kaspar, Daland m. fl.

H. har äfven låtit höra sig i Sthlm.

5. Carl Peter Friis H., f. 5. 7.

1855 i Köpenhamn; elev af J. P. E. Hart-

mann och G. Matthison-Hansen; organist

vid Nyborgs kyrka 1881, tillika kantor

1886; H. har äfven varit verksam som
musiklärare och utgifvit flera komposi-

tioner.

1. Holmberg, Anders, f . 8. 2. 1799,

t 29. 7. 1870 i Kalmar; elev af musikdir.

Wallin Västerås och af Mus. ak.; hade
1821—27 förordnande som organist i

Storkyrkan under presidenten Roséns
tjänstledighet; förordnades 1827 till dom-
kyrkoorganist i Kalmar och blef där-

jämte musiklärare vid läroverket 1834;

han skötte dessa platser på ett nitiskt

sätt till sin död; ehuru ej solist på nå-

got instrument, var H. dock en skicklig

lärare och förstod att tillvinna sig både
förmäns och lärjungars förtroende i rikt

mått. Ass. LMA 1856. — Litt.: Mus. ak:s

Handl. 1870—71 s. 50 f.; Löfgren, Lärare-

och tjänstemän i Kalmar stift s. 225.

2. Emilie Augusta Kristina H., f. 6.

5. 1821 i Stockholm, t 28. 3. 1854 i Charles-

town; begynte tidigt framträda som pia-

nist och tonsättarinna; utgaf sitt första

sånghäfte vid 15 års ålder; hennes främ-

sta kompositionstid inföll på 1840-talet;

tonsatte inalles ett 50-tal dikter, där-

ibland några af henne själf, de öfriga af

Bottiger, Atterbom, Runeberg, Euphro-
syne, Franzén m. fl. De tryckta omfatta

7 häften, alla utgifna före 1845. Många
af dessa sånger vunno på 40- och 50-

talet stor popularitet, däribland "Hök o.

Dufva" (Dahlgren), "Ur stormarne ser

jag en aflägsen hamn" (Bottiger), "Till

skogs en liten fågel flög" (Atterbom),

"Sof oroliga hjärta sof" (Runeberg),

"Göken gal i lunden" (Dahlgren). H.

uppträdde äfven tidigt som pianospeler-

ska och sångerska; 30. 4. 1838 vid 17 års

ålder arrangerade hon sin första soaré i

hufvudstaden; s. å. en annan i Linkö-

ping; hon uppträdde sedan med mycket
bifall på flera konserter i Stockholm;

upprättade 1841 ett musikinstitut i huf-

vudstaden och företog 1843 tills, med
skaldinnan Euphrosyne (fru Nyberg) en

resa till Paris. Efter sin hemkomst in-

gick hon 27. 9. 1844 äktenskap med bruks-

patronen P. Hj. Hammarsköld och följde

med honom till Amerika, där hon redan

28. 2. 1845 arrangerade en stor vokal- och

instrumentalkonsert i Washington, i Ar-

mory Hall, vid hvilken äfven Ole Bull

biträdde. Efter detta första lyckade

uppträdande gjorde hon en konstresa ge-
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nom de förnämsta städerna i Amerika;

efter en konsert i New Orleans skref

man i en tidning: "Hennes föredrag på

piano är oöfverträffligt. Vi hafva hört

de mest beryktade pianister, som besökt

Förenta staterna, och vi kunna icke på-

minna oss någon, som skickligare be-

handlat instrumentet. Som sångerska

har H. mest förtjusat oss; hennes röst

är i synnerhet mild och af ett vidsträckt

omfång; hon sjunger svenska national-

sånger och ballader med känslighet,

smak och styrka i uttrycket, som är

oemotståndligt." — H. blef sedan orga-

nist i St. Peterskyrkan i Charlestown

och stiftade i denna stad ett Filharmo-

niskt sällskap. I en minnesteckning af

1864 heter det: "Hon är troligen, näst

Jenny Lind, den svenska sångerska, som
mest är känd i Norra Amerika." Hennes
tidiga död vid 32 års ålder afbröt en

verksamhet i musikens tjänst, som be-

gynt ovanligt lofvande. Vid Mus. ak:s

högtidsdag 16. 12. 1854 höll E. G. V.

Eosén ett minnestal öfver henne. Af
hennes fyra barn blefvo flera goda mu-
siker och verkade med ifver för musik-

lifvets höjande i Charlestown. — Litt.:

Anteckningar om svenska kvinnor, Sthlm

1864; N. Erdmann, Aug. Blanche och

hans samtid, Sthlm 1892 s. 183; Stock-

holms musiktidn. 1844 nr 1.

3. Olof H., f. 11. 7. 1871 i Mjellby,

Bleking; sångpedagog; org.- och kyrkos.-

ex. vid konserv, i Sthlm 1903; sedan 1905

sånglärare i Göteborg, först vid Lundén-

ska realskolan, sedan vid stadssemina-

riet (1910), kvinnl. folkskolelär.-sem.

(1909), folkskolelär.-sem. (1912); företog

1909—10 i o. f. studiet af skolsång en resa

till Norge, Danmark, Finland och Tysk-

land; redaktör för tidningen "Kyrko-

musik o. Skolsång" 1907—10; ledde 1910

instruktionskurser i skolsång vid Nääs'

slöjdseminarium; har äfven varit leda-

mot af en mängd kommittéer med utred-

ningar i skolsångfrågor; såsom elev af

Anna Bergström (s. d.) har han varit

en varm anhängare af formelmetoden

(s. d.) och utgaf 1910 en studieberättelse

om sin /esa i 1909—10, där flera värde-

fulla meddelanden om denna sångmetod
lämnas; har uppfunnit en s. k. ljudande

nottafla afseende att lämna åskådlighet

vid bildandet af skalor m. m. Af kom-
positioner må nämnas: kantater vid

Linneakyrkans invigning i Göteborg 1903,

Otterhällans skolhusinvigning 1911, Lun-
dénska skolans 25-årsjubileum 1911, Folk-

skollär.-sem:s nybyggnad 1912 (alla för

s. k. o. ork.); "Tio sånger o. hymner"
(1903), "Julhymn" (1904), "Jul" (1905),

"Stycken ur Davids psalmer" (1905),

"Hymner" (1905); har dessutom utgifvit

den teor. delen af "Orgelharmonium-
skola" på Lundquists förlag (1911); ut-

gaf 1908 "Uppslagsbok för organister"

m. m.

Holmes, tvenne bröder Alfred (f. 9.

11. 1837 i London, t 4. 3. 1876 i Paris) och

Henry (f. 7. 11. 1839 i London, f dec.

1905 i S. Fransisco, engelska violinvir-

tuoser; företogo konsertresor genom
Europa och besökte därunder Stockholm,

där de stannade 1862—63; A. H. bosatte

sig 1864 i Paris och gjorde därifrån

flera konsertresor; H. H. besökte Köpen-
hamn och Stockholm ånyo 1865 och 1870

och bosatte sig slutligen i London. Båda
ha blifvit kända som kompositörer af

symfonier och kammarmusik.
Holmes, Augusta Mary Anne, f.

16. 12. 1847 i Paris, t därst. 28. 1. 1903;

elev af C. Franck; har gjort sig känd
genom talrika kompositioner, däribland

symfonierna "Lutéce" (1878) och "Les ar-

gonautes" (1880), de symfoniska dikterna

"Irlande" och "Pologne" (1883), festkan-

taten "Patrie" (prisbelönt vid världsut-

ställn. 1889; ett af hennes bästa arbe-

ten), en fredshymn till Dantefesten i

Florens 1890, operan "La montagne noire"

(1895), sångcyklerna "Les sept ivresses",

"Les sérénades", "Hymne Eros" m. fl.

— H. skref ofta under pseudonymen
Hermann Zeuta.

1. Holmsen, Karen, f . 6. 6. 1832 i

Eidsvold, Norge, t Jan. 1912; operasån-

gerska; elev af Carl Helsted i Kphn och

Wartel samt m:me Viardot i Paris; har

uppträdt i Milano, Köln, Ziirich, Basel

m. fl. st. samt Kristiania 1876—80; af hen-

nes roller märkas: Leonora i "Fidelio",

Valentine i "Hugenotterna", Elvira i

"Don Juan", Azucena i "Trubaduren",

Fides i "Profeten", Ortrud i "Lohengrin",

Elisabeth i "Tannhäuser" m. fl. H. har

sjungit tills. m. Kristina Nilsson å kon-

serter i London. H. hade en omfångsrik,

välutbildad stämma, som satte henne

istånd att sjunga såväl sopran- som alt-

partier.
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2. B o r g h i 1 d H., f. 22. 10. 1865 i Kri-

stiania; utbildad af konserv, i Leipzig

ocli Berlin; debuterade som kompositör

och pianist med egen konsert 1889, sedan

med egna konserter i Tyskland och

Norge; musiklärare och kritiker i Kri-

stiania; har utgifvit 15 opus, hvaribland

1 violinsonat, 2 violinromanser, piano-

stycken och sånger; höll musikhistoriska

föredrag i Rouen 1911.

Holmstrand, Emma, f. 22. 1. 1866 i

Dalby, Värmland; operasångerska; elev

af konserv, i Stockholm och Bax i Paris;

anställd vid k. t. Sthlm 1889—90 och
92—95; 1896 engagerad vid Monnaitea-

tern i Briissel och 1899 vid Op. Comique
i Paris; har äfven företagit talrika kon-

sertresor; bl. hennes roller märkas: Zer-

lina i "Fra Diavolo", Venus i "Tann-

häuser", Nedda i "Pajazzo", Margareta
i "Faust", Benjamin i "Josef", Inez i

"Leonora", Eurydice i "Orpheus", Puck
i "Oberon".

Holter, Iver Paul Fredrik, f. 13. 12.

1850 i Kristiania; student 1869; studerade

därjämte musik för Johan Svendsen och

medverkade som violinist i symfonikon-
serterna i Kristiania; utbidade sig vidare

1876—79 i Leipzig hos Jadassohn, Richter

och Reinecke och i Berlin 1879—81; Griegs

efterföljare som dirigent i musiksällska-

pet "Harmonien" i Bergen 1882; dirigent

i "Musikföreningen" i Kristiania 1886

—

1911; dessutom dirigent i "Håndvserker-

sangforeningen" 1890—1905 och fr. o. m.

1905 i "Handelsstandens sångförening"

i Kristiania; stiftade 1897 "Holters Kor-
forening" för uppförandet af kyrkliga

och världsliga större körverk samt var
sedan föreningens ledare; 1891—92 ordf.

i "Kunstnerforeningen" och 1912 ordf.

i "Norsk Tonekunster-Samfund"; 1888

medlem af direktionen för A. C. Houens
legat, statens stipendium cch Ragna
Goplens legat för konstnärer. H. var
en af dirigenterna vid musikfesten i

Stockholm 1897, musikfesten i Bergen
1898, ledde tills. m. J. Svendsen de stora

norska instrumentalkonserterna i Paris

1900, "HändvEerkersangforeningens" kon-

sert i Sthlm 1904 m. m. Har dessutom
dirigerat dels egna körer dels orkestrar

pä platsen i Helsingfors, Berlin, Ham-
burg, Rouen m. fl. ställen. 1900—07 re-

digerade han "Nordisk musikrevy" i

Kristiania. Det var på H:s initiativ

som Kristiania stad 1890 anslog ett kom-
munalt bidrag till fast orkester i huf-

vudstaden. Af hans kraftfulla och ge-

digna kompositioner må nämnas föl-

jande: stråkkvartett op. 1 (1897), piano-

stycken op. 2, symfoni op. 3 (1882;

uppf. under egen ledning i Lpzg 1885

med stor framgång; ms.), sånger op.

5 (1881), Idyll för stråkork. op. 4 (1882),

manskör op. 6, sånger op. 7 (1886), novel-

letter för piano op. 8 (1888), sånger op. 9

(1889), suite för ork. op. 10 (1897; dir.

af honom själf i Kphn 1893), sånger op.

11 (1891), romanser för violin o. ork. op.

12 (1893), sånger op. 13 (1894), kantaten

"Til Faedrelandet" för s. k. ork. op. 14

(1895), sångarfestkantat för s. mansk.
ork. op. 15 (1896), manskör op. 17 (1909),

kantat för sopran mansk. och op. 19

(1911); dessutom musik till "Götz v. Ber-

lichingen". H. har dels genom sina kom-
positioner dels genom sin verksamhet
som dirigent gjort en betydande insats

i norskt musiklif.

Holzbauer, I g n a z Jakob, f. 17. 9. 1711

i Wien, t 7. 4. 1783 i Mannheim; 1745

musikdir. vid Wiener Hoftheater; 1750

hofkapellmästare i Stuttgart, 1753 i

Mannheim; tillhörde Stamitzriktningen

och Mannheimerskolan; af hans kompo-
sitioner märkas: 11 operor i italiensk

anda, 65 symfonier, kammarmusik, kyrk-

liga verk m. m.

Home, sweet home, se Hem,
Ijufva hem.
Homilius, Gottfried August, f.

2. 8. 1713 i Rosenthal, Sachsen, t 5. 6.

1785 i Dresden; elev af J. S. Bach och

lärare åt I. A. Hiller; 1742 organist vid

Frauenkirche i Dresden, 1755 kantor vid

Kreuzschule och musikdirektör vid de

tre hufvudkyrkorna; af hans på sin

tid högt skattade verk må nämnas en

passionskantat 1775, juloratoriet "Die

Freude der Hirten" 1777, "Sechs deutsche

Arien"; dessutom kantater, mässor, figu-

rerade koraler m. m. i ms. hufvudsak-

ligen i k. bibi. Berlin.

Homofon (enstämmig); brukas om en

sats, där endast en stämma är melodi-

förande, de öfriga ackompagnerande;
motsatsen polyfon (flerstämmig) af-

ser en sådan sats, som har alla stäm-

morna själfständiga (melodiförande);

inom grekiska musiken menades med h.
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sats en sådan, där alla stämmor gingo

i unison el. oktav.

Hopkins, Edward John, f. 30. 6.

1818 i Westminster, London, t 4. 2. 1901 i

London; 1843 organist vid Temple Church,

London, och bragte som sådan kyrko-

musiken därst. i högt anseende; kon-

serterade 1896 som orgelvirtuos. H. var

en stor orgelkännare och utgaf bl. a.

en bok "The organ, its history and con-

struction" (den hist. delen författade

Rimbault 1855; 5. uppl. 1887); utgaf i Mus.
ant. soc. nyuppl. af John Bennets och

Weelkes' madrigaler; dessutom medar-
betare i Groves lex. ; komponerade flera

verk för kyrkan.

Hoppe, Petter Paul, musiker i

svenska hofkapellet 1683—1704; anord-

nade musiken till andliga sångsamlingen
"Själens himlalust på jorden", tryckt i

Stockh. 1700; säges äfven ha kompone-
rat några af melodierna där; H. kallas

i inledningen "Kgl. Maj:ts välbekante

virtuos".

Horn (it. corno, fr. cor. eng. horn),

1. ursprungligen ett djurhorn (tjur, vä-

dur), som gifvit instrumentet både dess

namn och dess koniska rörform. Genom
denna form skiljes instrumentet i all-

mänhet från trumpetsläktet med trängre,

delvis cylindriskt rör. Det på 1500-

och 1600-talen utbildade jakthornet (Cor-
no di caccia) blef närmast förebil-

den till valdhornet (s. d.). Se vi-

dare Alphorn, Bassetthorn,
Saxhorn, Engelskt horn och
Lur. — 2. En 8 fots tungstämma af

hornartad klang i en orgel.

Hornbeck, Louis, f. 23. 7. 1840 i Kö-
penhamn, t 15. 9. 1906; elev af Tofte,

Gebauer och G. Matthison-Hansen; 1874

kantor i Johanneskirken, 1887 i Trinita-

tiskirken; har som violinist medverkat i

flera orkestrar; dessutom verkat som
lärare; komponerade och utgaf 6 hftn
sånger med piano, en julhymn för bl.

kör och några småsånger.

1. Horneman, Johan Ole Emil, f.

13. 5. 1809 i Köpenhamn, t 29. 5. 1870;

elev af Kuhlau; öppnade 1844 en konst-

och musikhandel och förenade sig först

med de Meza, sedan 1846 med Emil Ers-
lev; 1859 sålde han sin andel i musik-
handeln och försökte sig senare på egen
hand som musikhandlare; stiftade i för-

ening med sin son en handel under fir-

manamnet "Chr. E. Horneman" och
uppehöll denna till sin död. Han ut-

vecklade en produktiv kompositorisk
verksamhet och förvärfvade sig ett vida
kändt namn genom sina små enkelt håll-

na vismelodier, däribland framför allt

"Den tapre Landsoldat", Af andra po-

pulära visor må nämnas: "Holmens fä-

ste Stok", "Igaar jeg fik min Tröje",

"Gutter ombord", "Goddag, Goddag min
Pige". Alla dessa äro från det i Dan-
marks historia så betydelsefulla året

1848. H. komponerade dessutom en mängd
pianostycken för barn och utgaf på
Breitkopf & Härtels förlag 1842 "12 Etu-
den", hvilka erhöllo ett varmt erkän-
nande af Schumann i "Neue Zeitschr. f.

Musik".

2. Christian Frederik Emil H., f. 17.

12. 1841 i Köpenhamn, t 8. 6. 1906 därst.;

elev af konserv, i Leipzig 1857—60, där
han hade till lärare Moscheles, Plaidy,

Hauptmann, E. F. Eichter, Jul. Eietz;

grundade 1879 ett konservatorium, hvil-

ket vann högt anseende och efter hans
död har uppehållits af en styrelse be-

stående af kapellmäst. Rung, A. Ham-
merich, Louise Horneman (hans änka)
och overretssagförer Heise. Som kom-
positör har han vunnit sitt främsta
rykte genom sin opera "Aladdin" komp.
1864—80 och gifven på k. t. Kphn f. ggn
18. 11. 1888; ouverturen (komp. 1864) till

denna har gifvits med stor framgång
såväl i Tyskland (Leipzig 1867) som i

Norden. Han skref dessutom "Kampen
med Muserne" (1894), samt musik till dra-

merna "Kalanus" (1890), "Gurre" (1898),

"Esther" (1888), "Hjarne", ouverturen
"Heldenleben" (1866), sorgekantaten öf-

ver Kristian IX (1906), balladen "De tre

Sange" ("Die drei Lieder") för baryton-
solo, kör och ork., "Valfarten" för bary-
ton och ork.; dessutom romanser, duetter

m. m.; stiftade 1862 tills. m. Nordraak
och Grieg musikföreningen "Euterpe",
som bestod i 3 år och senare tills. m.
prof. Mailing "Koncertforeningen". 1897

deltog han som dirigent i 2:dra nordiska
musikfesten i Stockholm.

Hornpipe, engelsk dans, hvilken fått

sitt namn af ett instrument med sam-
ma namn, hvilket lefvat kvar hos fol-

ket i Wales och Skottland intill 1800-talet.

Instrumentet är en primitiv skalmeja
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med munkapsel och Ijudstyeke af horn.

Dansen är i regel skrifven i */* takt, dock

saknas ej tretakt. Eedan under 1500-ta-

let var dansen h. känd i England och

omtalas i litteraturen ej sällan; under

1600-talet trycktes en del melodier, och

under 1700-talet nådde den sin högsta

popularitet. Handel upptog en h. i den

7: de af sina "12 Grand Concertos". En i

Sverige bekant h.-melodi är Bellmans

i "Bacchanaliskt häroldskapitel" nr 4,

hvilken är densamma som "the college

hornpipe" ("Sailor boysdansen").

Hornung, Conrad Christian, f. 1.

7. 1801 i Skelskör, Danmark, f 11. 1. 1873

i Köpenhamn; skapare af Nordens stör-

sta pianofabrik, firman "Hornung & Möl-

ler"; begynte som snickare, öfvergick se-

dan till pianofabrikör och flyttade 1842

till Köpenhamn; 1843 hofinstrumentma-

kare; under 40-talet steg fabriken hastigt

i anseende och kunde redan vid 50-talets

början bygga 100 instrument om året;

1851 öfverlämnade H. fabriken åt H. P.

Möller, hvilken redan dessförinnan hade
varit honom ett godt stöd; drog sig se-

dan tillbaka till födelsestaden, i hvars

närhet han köpte ett landtgods; flyttade

1870 till Köpenhamn. F. Krebs utgaf

1873 hans själfbiografi. — Efter H. P.

Möllers död 1859 öfvertogs firman af de

två sönerna F r e d e r i k, f. 10. 4. 1839,

(skötte den 1859—69 i moderns namn) och

Conrad Christian (deltog fr. o. m.

1866).

Ho satans boning tänker på,
psalm 464; Haeffner hänvisar till mel. 237.

Hosianna (Osanna) in excelsis, en

del af katolska mässan; följer efter Sanc-

tus och Benedictus.

Hosianna af Vogler, i Sverige och

Finland välbekant adventssång för 4-

stämmig blandad kör med orgelack. Ke-

dan på 1790-talet allmänt spridd och ofta

sjungen; skrefs efter all sannolikhet i

Sverige i början af 1790-talet, enär mel.

är okänd i Tyskland och ej någonstädes

i tyska källor är omnämnd; redan på
1840-talet omtalas den såsom den sång,

hvilken regelbundet hvarje första ad-

ventsöndag borde sjungas.

Hostinsky, O t a k a r, f. 2. 1. 1847 i Mar-
tinoves, Böhmen; musikestetiker; stude-

rade vid Prags och Miinchens univ.; do-

cent i musikhistoria i Prag 1877; 1883

e. o. 1892 ord. professor i estetik därst.

Af hans musikestetiska skrifter märkas:
Die Lehre von den musikalischen Klan-
gen (1879), tlber die Bedeutung der prak-

tischen Ideen Herbarts f. die allgem.

Ästhetik (1883), Herberts Ästhetik in ih-

ren grundlegenden Teilen quellenmässig

dargestellt u. erläutert (1890); dessutom
har han utgifvit flera böcker på tjechi-

ska öfver Wagner (1872), Gluck, Berlioz,

Smetana m. fl.; slutligen skrifter om
böhmiska folkmelodien och en akustisk

skrift med dualistisk åskådning: Die

Lehre von den musikalischen Klangen
(1879).

Houdard, Georges Louis, f . 30. 3. 1860

i Neuilly sur Seine; musikforskare, hvars
studier särskildt gällt medeltidens kyr-

komusik, neumer och rytm; af dessa för-

tjäna särskildt att nämnas: L'art dit

Grégorien d'aprés la notation neuma-
tique (1897), Le rythme du chant dit Gré-

gorien d'aprés la notation neumatique
(1898), La cantiléne romaine (1905), La
rythmique intuitive (1906); har som kom-
positör (elev af L. Hillemacher och Mas-
senet) utgifvit flera kyrkokompositioner

(Salutaris, Kequiem, Ave Maria, Pater

noster).

Hoven, J., pseudonym för österrikiske

tonsättaren Joh. Vesque von Piitt-

lingen.
Hoving, Helga Teodora Petrea, f.

Adamsen 24. 2. 1862 i Kristianshavn,

Danmark; elev vid k. t. i Sthlm 1878—81;

anställd vid Dram. t. 1881—83, vid Södra

och Djurgårdst. 1883—85, vid Dram. t.

1885—98; premiäraktris 1888; vis- och lut-

sångerska. Bland hennes roller märkas
bl. a. följande musikaliska: Cherubin i

"Figaros bröllop", Papagena i "Trollflöj-

ten". Gift första gången (1884—87) med
operasångaren o. regissören Axel Rund-
berg, andra ggn (sedan 1894) med läka-

ren Joh. Hoving från Finland. Nu bo-

satt i New York.

Ho är den, för Herran, psalm
294; Haeffner hänvisar till mel. 45.

Ho är den, som trött af, psalm
277; Haeffner 277; mel. motsvarar nr 29 i

koralpsb. af 1697; tryckt f. ggn i Arrhenii

Psalmeprofver 1691 (s. 136); saknas i ut-

ländska källor; nr 379 i finska koralb.

Hubay, J e n ö (Eugen Huber), f. 15. 9.

1858 i Budapest; violinvirtuos; 1871—75

elev af Joachim; konserterade 1878 med
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stor framgång i Paris hos Pasdeloup;

1882 förste violinprof. vid konserv, i

Briissel; 1886 motsvarande befattning i

Pest; ledde där en mycket berömd stråk-

kvartett (Hubay- v. Herzfeld-Waldburn-

Popper). Som kompositör gjorde han sig

bl. a. känd genom en violinkonsert op.

21, en "romantisk sonat" för v. o. p.,

"Scenen aus der Czårda" (p. o. v.), en

symfoni och operorna: "Alienor" (Pest

1891), "Der Geigenmucher von Cremona"
(1895), "Der Dorfllump" (1896) m. fl.; re-

digerade en ny uppl. af Kreutzers ety-

der 1908.

Huber, Hans, f . 28. 6. 1852 i Schöne-

werd, Olten, Schweiz; 1870—74 elev vid

Leipzigs konserv.; 1896 H. Bagges efter-

trädare vid Basels konserv.; som kompo-
sitör tillhör han närmast Brahms' rikt-

ning; har, jämte pianostycken, sonater,

solosånger o. körsånger, skrifvit: piano-

kvintett op. 111, två trios op. 30 och 65,

triofantasi op. 84, 3 cellosonater op. 33,

89, 114, 2 pianokonserter op. 36 och 113,

violinkonsert op. 40, 2 symfonier op. 63

och 115, heroisk symf. op. 118 m. m.; för

soli, kör o. ork.: "Nordseebilder" och

"Meerfahrt" samt operorna "Weltfriih-

ling" (Basel 1894) och "Kudrun" (Basel

1896).

Hubermann, B r o n i s 1 a w, f. 19. 12.

1882 i Warschau; violinist; elev af Joa-

chim 1892; uppträdde tidigt å konserter

som underbarn och vann efter hand äf-

ven erkännande som mogen mästare; H.

gästade Stockholm 1910 och har under

de sista åren väckt stor uppmärksamhet
som gedigen konstnär.

Hnfvudmanual, i en orgel den manual,
som tilldelats de flesta och i regeln äf-

ven de starkaste stämmorna; är i Sverige

nästan alltid den nedersta men i Tysk-

land i tremanualiga orglar vanligen den
mellersta (benämnes likväl "första ma-
nualen"); den manual, som härvid mot-
svarar vår svenska andra, ligger då ne-

derst och kallas på grund häraf "Unter-

werk". H. benämnes i Tyskland ofta:

"Brustwerk" (bröstverk) och "Eiickposi-

tiv" (ryggpositiv).

Hufvudröst, ett röstregister; frambrin-
gas genom starkare spänning af stäm-
banden (sammandragning af röstsprin-

gan) och resonansens förläggande till

hufvudet; jfr Falsett.

Hufvadstämma, melodiförande stämma,
solostämma. Jfr Principal.
Hufvudstämmor (grundstämmor) i en

orgel: i vidsträckt betydelse de stämmor,
hvilka hafva till fottal 32, 16, 8, 4, 2 eller

1. Dessa delas i flera grupper, såsom
principaler, flöjter, gedackter, stråkstäm-

mor, alla tillhörande labialverket, samt
slutligen rörstämmor. I inskränkt be-

märkelse räknas till h. alla med namnet
Principal och Oktava betecknade stäm-

mor, oberoende af fottalet. Deras pipor

äro alltid öppna, mensuren är vid och

deras ton rund och fyllig.

Hufvudton, grundtonen i ett ackord;

tonikan.

Hafvudtonart, den tonart, i hvilken ett

stycke börjar och slutar och som är för-

härskande däri.

Hugenotterna, Les Huguenots,
opera i 5 a. af Scribe och E. Deschamps,
musik af Meyerbeer; pr. Paris 29. 2 .1836;

k. t. Sthlm pr. 10. 5. 1842 (öfvers. af P.

Westerstrand) ; intill 1912 års slut gifven

154 ggr; k. t. Kphn (öfvers. af Överskon)

pr. 28. 2. 1844.

Huhn, Charlotte, f. 15. 9. 1865 i

Liineburg; operasångerska (alt); 1881—85

elev af konserv, i Köln, sedan utbildad

af Hey i Berlin; debuterade 1889 i Ber-

lin (hos Kroll) som "Orpheus" med stor

framgång; har sedan varit engagerad på
flera ställen (1890—91 i New York, 1892—

95 i Köln, sedan i Dresden, Miinchen
m. fl.); konserterade i Stockholm 1905.

Hulda, se Halte Hulda.
Hultén, Carl Bernhard, f. 23. 1. 1842 i

Lösen, Blek.; elev af konserv, i Sthlm
1861—66; kapellmästare vid åtskilliga

landsortssällskap 1866—74 och vid St. t.

i Göteborg 1874—90; privatlärare i Göte-

borg från 1892; har komponerat sånger

samt musik till skådespel.

1. Hultgren, Aron, f. 16. 1. 1842 i Le-

rum, Västerg., t dec. 1908 i Malmö; elev

af konserv, i Sthlm 1857—63 och af Rei-

necke i Leipzig 1864; pianolärare i Göte-

borg 1865—82; organist i Malmö S. Pauli

1886. H. var en god pianist och eftersökt

pianolärare; såväl i Göteborg som i

Malmö medverkade han ofta vid kon-

serter.

2. C lar a H., f. Mathiesen, f. 1. 11.

1877 i Tönsberg, Norge; sångerska; elev

af fru Munthe af Morgenstjerne; sjöng

redan vid 14 års ålder offentligt; gästade

26
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1893 London, där hon sjöng hos premiär-

minister Salisbury och vann mycket be-

röm i de högre kretsarna för sin gedig-

na, temperamentsfulla sång samt fylliga

och klangfulla röst; ingick 1897 äkten-

skap med en norsk affärsman (af svensk

släkt) och har sedan varit bosatt i Kri-

stiania; hon har ofta medverkat vid Mu-
sikföreningens och Caeciliaforeningens

konserter; har låtit höra sig dels i sitt

hemlands städer, dels i Köpenhamn och

Stockholm; har som scenisk sångerska

sjungit bl. a.: Leonora i "Trubaduren",

Anna i "Don Juan", Zerlina i "Fra Dia-

volo". Violetta i "Den vilseförda", Elsa

i "Lohengrin", Agatha i "Friskytten"

m. fl.

Hultquist, Gustaf Fredrik, f. i Eksjö
19. 4. 1859 (son af musikdirektör Joh.

Fredrik H.); stadsingenjör och stads-

byggmästare i Oskarshamn 1886—89, i

Söderhamn 1889—1906; stadsingenjör i

Sthlm sedan 1906; stiftare och dirigent

för musikföreningen i Oskarshamn 1886

—89, i Söderhamn 1889—96; sånganf. för

Söderhamns sångförening 1889—1906; anf.

för Hälsingeturnén 1896, Norrlandskören
1897, sånganf. o. v. ordf. i Norrlands sån-

garförbund 1897—12; sånganf. för Väst-

manlands sängarförb. 1909—12; sekr. och

1. dir. i svenska sångarförbundet 1909

—12.

Hummel (danskt Humle, höll. Hommel,
t. Hummel), 1. Ett gammalt under 1700-

talet mycket populärt stränginstrument

af cittraliknande skapnad; h. har 6—14

strängar oftast alla af metall, delvis

med brumbassträngar medljudande; spe-

las så, att instrumentet lägges på ett

bord eller i knäet. H. var mest spridd i

Småland, Öland och Skåne samt Göta-

landslandskapen i Sverige; utanför Nor-

den förekom instrumentet bl. a. i Dan-
mark, Holland och Nordtyskland. — 2.

Ett register, som fordom förekom i org-

lar med 2 svagt ljudande tungpipor,

hvilka klingade på en gång, stämda i

C och F el. G. — 3. Brumbasen på en

del folkliga stränginstrument samt på
säckpipan (surrade som en humla). —
Litt. för instrumentet h.: H. Boivie, Mu-
sikafdelningen i Nord. museet s. 15; A.

Hammerich, Musikhist. museum s. 46;

Kl. Douwes, Grondig onderzoek van de

Toonen der Musiik, II handelende van
verscheidene Musiik Instrumenten s. 118;

J. G. Kohl, Die Marschen u. Inseln der

Herzogthiimer Schleswig u. Holstein,

Dresden 1846; J. C. Boers, De Hommel
of Noordsche Balk, Tijdschrift d. Ver. v.

N.-Nederl. Muz. I, 1885 s. 1—9 (med bild).

1. Hummel, Johann Nepomuk, f.

14. 11. 1778 i Pressburg, t 17. 10. 1837 i

Weimar; upplefde sin första ungdom i

Wien, där han redan 9 år gammal lärde

känna Mozart, hvars älsklingselev han
sedan blef; företog 1788—93 en konsert-

resa till Danmark och England; i Lon-

don var han någon tid elev af Clementi;

efter sin återkomst tog han komposi-
tionslektioner för Albrechtsberger; var
1804—11 kapellmästare hos furst Ester-

hazy; de följande åren uppehöll han
sig i Wien genom att ge pianolektio-

ner och konserter, lärde under denna
tid känna Beethoven och sökte särskildt

tillägna sig dennes breda stil och ut-

vecklade pianoteknik; var 1816—20 hof-

kapellmästare i Stuttgart; utbytte sist-

nämnda år befattningen mot en dylik i

Weimar, på hvilken post han kvarstan-

nade till sin död endast med afbrott för

tillfälliga konsertresor. H. besökte ofta

London, där han alltid blef varmt och

entusiastiskt mottagen. — H:s stil är

närmast en utveckling af Mozarts, de-
mentis och Beethovens; hans teknik är

fyllig men ofta för mycket bravurmäs-
sig och verkar ej sällan tankefattig. Som
lärare utöfvade han en betydande verk-

samhet och blef som sådan verkligt

skolbildande. Pianotekniken under 1820-

och 30-talen i Europa byggde närmast
på den grund H. lagt. Czerny, F. Hil-

ler, Henselt och Thalberg voro alla H.-

elever och utbildade vidare hans stil.

Först med 40-talet lyckades Liszts tek-

nik undantränga den gamla. I Sverige

kom H.-riktningen in med J. van Boom
(s. d.), hvilken hela sitt lif bibehöll

förkärleken för sin mästares pianopeda-

gogiska principer. H:s mest karakteri-

stiska verk äro de 7 pianokonserterna,

hvaraf särskildt den i A-moll (den 3:dje)

och den i H-moll (den 4:de) blefvo myc-
ket populära. Af hans öfriga pianoverk

märkas sonaterna op. 81 (Fiss-moll), 92

(Ass-dur f. 4 h.), 106 (D-dur), rondorna

op. 122 och 55, 11 och 109 samt Baga-
teller op. 107. Dessutom skref han en

septett op. 74 (D-moll), violinsonater,

trior, pianofantasi m. ork. op. 106, piano-
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kvintett, 3 stråkkvartetter, en ouverture,

mässor, kantater m. m.; utgaf 1828 "Aus-

fiihrliche Anweisung zum Pianoforte-

spiel" (en svensk p.-skola i samma anda

med öfningar fr. H. af J. v. Boom). —
Komp.-förteckning i Groves lexikon. —
2, F e r d i n a n d H., f. 6. 9. 1855 i Ber-

lin; i unga år harpvirtuos sedan kompo-

sitör och pianist; elev af Kiel och Bar-

giel i komposition; k. musikdirektör 1897;

skref bl. a. en opera "Mara" (1893, k. t.

Stockholm 1894) i Verdistil; dessutom

pianokompositioner, kammarmusikverk,
ouverturer, körverk ("Columbus", "Der

neue Herr Oluf"), ballader ("Jung Olof",

"Germanenzug", "Das Geisterheer"),

manskörer, damkörer samt flera operor

("Die Beichte" Berlin 1900 o. a.).

Humperdinck, E n g e 1 b e r t, f . 1. 9.

1854 i Siegburg (Rheinland); elev af kon-

serv, i Köln (F. Hiller); Mozartstipen-

diat 1876 och vistades som sådan i Miin-

chen, där han dels var elev af Franz

Lachner, dels af Rheinberger vid k. mu-
sikskolan därst.; han fick här äfven öf-

ning i dirigerande och komponerade
bl. a. en humoresk för ork. samt kör-

balladen "Wallfahrt nach Kevlaar"; blef

tack vare dessa två verk Mendelssohn-

stipendiat och reste med detta till Ita-

lien, där han stiftade bekantskap med
Wagner. Den senare fattade stort in-

tresse för honom och bad honom följa

sig till Bayreuth för att biträda vid för-

beredelserna till Parsifal. H. stannade

de närmaste åren i Bayreuth som Wag-
ners förtrogne i allt; var 1885—87 lä-

rare vid konserv, i Barcelona; lefde se-

dan åter i Köln och blef 1890 lärare vid

Hochska konserv, i Frankfurt a. M. 1893

uppfördes i Weimar hans opera "Hän-
sel und Gretel" (Sthlm 1895: "Hans och

Greta"), hvilken väckte ett enormt upp-

seende och gjorde hans namn inom ett

par år kändt öfver hela den bildade värl-

den. 1896 erhöll han titeln k. preuss.

professor; lefde en tid uteslutande för

komposition i Boppard vid Rhen och

kallades därifrån år 1900 att förestå den
akademiska mästerskapsskolan i kompo-
sition. Efter den första sagooperan följ-

de snart andra, hvilka dock ej fängslade

i lika hög grad: "Die sieben Geislein"

(1897), "Dornröschen" (1902) och melodra-

mat "Die Königskinder" (1898, omarbe-
tad till opera 1908). Af hans senare verk

må nämnas: kom. op. "Die Heirat wider
Willen" (1905), musik till Aristophanes'

"Lysistrato" (1908), Shakespeares "Win-
termärchen" och "Sturm" (1906). Dock
ha inga af dessa helt lyckats att slå

igenom. Af verk utanför scenen märkas,
förutom de två nyss nämnda ungdoms-
styckena, körballaden "Das GlUck von
Edenhall" 1884) och "Maurische Rhap-
sodie" (1898). Den stora framgång han
erhöll med sin första sagoopera berodde

till stor del på de allbekanta barnvis-

melodierna (närmast hämtade från West-
phalen), hvilka han upptog och försåg

med ett färgrikt och stämningsfullt

orkesterackompagnement. Härtill kom
verkningsfulla sceniska tablåer, hvilka

gåfvo en präktig sagostämning. Stilen

var i öfrigt Wagneriansk till sin lägg-

ning, och stycket kunde därför betrak-

tas som ett lyckligt försök att öfverföra

den medeltida riddarsagans stil på folk-

sagan. Af de många försök, som på 90-

talet företogos att föra Wagnerriktnin-

gen vidare, förtjänar afgjordt H:s opera

den främsta platsen.

Hunnius, D e 1 1 e f f , f. 24. 6. 1615 i Coll-

denbiittel i Eiderstadt, Holstein, t i Vi-

borg 29. 11. 1664; utbildades till organist

af organisten vid Marias kyrka i Liibeck

Peter Hasse; kallad till organist i Vi-

borg i Finland 19. 5. 1639 och kvarstan-

nade å denna post till sin död. — En
likpredikan af M. Andreas Heinricius

trycktes 1664 öfver honom.
Hur fröjdar sig i templets,

psalm 326; Hseffner 326; mel. motsvarar

nr 109 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 4473: Herr Gott,

wann du dein Volk Zion) af 1553; fin-

nes i sv. hdskr. redan på 1630-talet (Kal-

mar, Mönsterås); nr 336 i finska koralb.

Hur härlig. Gud, din sol, psalm

321; Hseffner hänvisar till mel. 7.

Hurka, Friedrich Franz, f. 23. 2.

1762 i Merklin, Böhmen, t 10. 10. 1805 i

Berlin; populär operasångare; 1784 an-

ställd i Leipzig; besökte 1788 Sverige, där

han en tid var hofsångare hos Gustaf III;

1789 i Berlin, där han intill 1802 med-
verkade i Singakademien. H. vann sitt

främsta anseende som viskompositör; af

hans sånger blefvo i Tyskland särskildt

kända: "Scherz und Ernst" 1789, "Die

Farben" 17796, "15 deutsche Lieder" 1797,

"6 deutsche Lieder", "Die 5 letzten Lie-
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der" (op. posth.). Af hans svenska sånger

finnas två tryckta i Åhlströms samling

"Skaldestycken satta i musik"; Skepps-

farten, ord af Vallerius: "Jag hälsar dig

fredliga flagga" (X, 4), Visa: "Harmoni,

du milda styrka" (XIV, 7). Dessutom
hänvisas för dikten: "Det finnes, så hvi-

skar mitt hjärta" (XI, 11) till den först-

nämnda melodien, hvilken blef utomor-

dentligt populär och ännu ej helt och

hållet är glömd.

Hur kan och skall jag dig,
psalm 160; Haeffner 160; mel. motsvarar

nr 323 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 5138: Gross ist, i gros-

ser Gott) af 1648; nr 406 i finska koralb.

Hurlebusch, Konrad Friedrich,
f. i Braunschweig, t 17. 12. 1765 i Amster-

dam; elev af sin fader; begaf sig 1715

till Hamburg, 1716 till Wien, 1718 till Ita-

lien, 1721 till Miinchen; 5. 2 .1722 gaf

han en konsert i Hamburg och kallade

sig i medvetandet om denna "en berömd
virtuos". 1723 erhöll han vid svenska

hofvet i Stockholm titeln kapellmästare;

var 1726 i Bayreuth. 1727 och 28 kon-

serterade han åter i Hamburg; hvar han
sedan uppehållit sig den närmaste tiden

framåt, är obekant. 22. 2. 1743 erhöll han
organistbefattningen vid gamla kyrkan i

Amsterdam och beklädde denna plats till

sin död. (Dessa data äro sammanställda
ur Eitners Quellenlex. och Sittards Ge-

schichte d. Musik- u. Konzertwesens in

Hamburg). I svenska källor namnes H.

regelbundet som hofkapellmästare. Så-

som synes af art. Hofkapell är detta

ej riktigt. Han namnes ej i hofräken-

skaperna och synes helt och hållet haft

privat anställning hos konung Fredrik I.

På en samling ("Compositioni musicali

per il Cembalo") tryckta klavérkompo-
sitioner (Hamburg u. å. [Uppsala bib-

liotek]; ny uppl. Amsterdam 1912) be-

tecknar han sig själf "Maestro di Ca-

pella di Ke de Suezia" (saml. är dedice-

rad konung Fredrik I). Gripsholms bib-

liotek (nu i kgl. bibi. Sthlm) förvarar

tvenne tillfällighetskompositioner af ho-

nom (ms.): 1. Fete Musicale å Tanniver-

saire de Tarrivée dans le Royaume de

S. M:té Fredéric I, Roy de Suéde eélé-

brée å Stockholm le 15 Jan. 1725 (afl. 4:to,

44 sidor); 2. Festeggiamento Musicale
per il di natale di sua Real Maestä Ul-

rica Eleonora in Stockholm alli 23 di

Gennaro 1725 (afl. 4:to, 68 sidor). Höljer
omtalar, att han 1722 med anledning af

sin opera "L'Innocenza difesa" kallats

till hofkapellmästare i Sverige och sedan
lämnat landet 1725 efter att ha uppfört
operan "Armenio". — H:s namn namnes
rätt ofta i 1700-talslitteraturen. Marpurg
skildrar honom såsom en tämligen origi-

nell person i sin bok "Kritisehe Briefe"
(II, 468). Mattheson nämner honom i sin

"Ehrenpforte" s. 119, I J, A, Scheibes
bok "Der kritisehe Musicus" (1737—40)

skildras han i 64:de stycket på ett min-
dre hedrande sätt. I Berlins k. bibi. fin-

nes en pasquill öfver honom af 1736 (Ms.

theor. 4:o. Nr 13), där han får heta "Bur-
leschio". — Fetis, som eljest är så väl

underrättad, meddelar en kort biografi

af honom i supplementet till sin Biogr.

univ., dock utan att ha sett mer än någ-
ra af hans tryckta verk.

Hur Ijuf, o Gud, hur säll, psalm
401; Haeffner hänvisar till mel. 35.

Hur mild och nådig, psalm 291;

Haeffner 291; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 5817 och 5820: O Ewigkeit du Don-
nerwort) af 1642 (1653 ombildad af Crii-

ger); finnes i Sverige f. ggn i Haeffners

koralb. af 1808.

Hur rörs, o Gud, mitt, psalm 355;

Haeffner hänvisar till mel. 239.

Hurstinen, S u 1 o, f. 1. 12. 1881 i Hel-

singfors; violinist; utbildad först i hem-
landet, sedan i Prag (O. Sevcik) och Ber-

lin (C. Halir); var en kortare tid lärare

vid Helsingfors' musikinstitut; har med
stor framgång konserterat i Berlin och
Köpenhamn samt dessutom gjort kon~
sertresor i Finland, Sverige, Danmark o.

östersjöprovinserna. H. hör till Finlands
allra främsta förmågor på sitt instru-

ment. Af kompositioner ha i tryck ut-

gifvits: för violin o. p. Finsk menuett,
Arietta, Gavotte, Fantasiestiick (alla

1910); dessutom en mängd arrangementer
för v. o. p. (1911); Valse élégiaque (v. o.

p.), Vals (p.), Gavotte (v. o. p.), Zigenar-

visor m. m. (1912); af uppförda outgifna

verk märkes en Suite i A-moll för or-

kester. H. har äfven utgifvit en "Läro-

bok för violinister".

Hur länge skall mitt hjärta,
psalm 45; Haeffner 45; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 6923: Schmiicke dich, o

liebe Seele) af 1649; i Sverige först i

Haeffners koralb.
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Huss, Frans, J., f. 8. 9. 1830 i Lidkö-

ping, t i Stockholm 7. 3. 1912; student i

Uppsala; efter att någon tid som student

ha varit sånganförare i Västergötlands

nation, återvände han till födelsestaden,

där han verkade som sång- och piano-

lärare; här utgaf han äfven 1861 en mu-
sikhistoria, hufvudsakligen efter Bren-
del, med en kortare uppsats om Sveriges

musik; 1870 öfversatte han en Beethoven-
biografl; grundade i slutet af 1870-talet

tills. m. Beer (s. d.) ett musikförlag, hvil-

ket snart helt öfvertogs af den senare;

stiftade 1881 tills. m. Fr. Vult von Stey-

ern och Ad. Lindgren "Svensk Musiktid-

ning"; sedan hans båda kompanjoner
dragit sig tillbaka, skötte han fr. o. m.

slutet af år 1884 ensam tidningen och

fortsatte därmed ända till sin död. H.

nedlade här ett mycket godt och för-

tjänstfullt arbete, och tidningen har

blifvit af oskattbart värde ej minst ge-

nom de utförliga musikbiografier och

den goda öfversikt öfver teaterstycken

gifna i hufvudstaden, som tidningen in-

nehållit. — Tidningen öfvertogs somma-
ren 1912 af Gunnar Norlén i Upp-
sala.

Hvad godt kan jag dock, psalm

206; Hajffner 206; mel. motsvarar nr 283 i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 5264 b: Von Gott will ich

nicht lassen) af 1572; nr 6 i finska koralb.

Hvad Gudi täckes, är mig,
psalm 254; Haeffner hänvisar till mel. 229.

Hvad Herren äskar, hvad,
psalm 39; Haeffner 39; mel. motsvarar
nr 68 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 7737: Herr Gott in dei-

nem höchsten Thron) af 1553; finnes i

Sverige på 1630-talet (Kalmar, Mönster-

ås); nr 383 i finska koralb.

Hvad kan dock min själ, psalm
257; Haeffner hänvisar till mel. 78.

Hvad ljus öfver griften, psalm
102; Hseffner 102; mel. motsvarar nr 165 i

koralpsb. af 1697; saknas i tyska källor

men finnes i danska: 1569 hos Thomissön,
1573 hos Jespersön; i Sverige på 1630-

talet (Mönsterås).

Hvad min Gud vill, psalm 251;

Haeffner hänvisar till mel. 229.

Hvad röst, hvad Ijuflig, psalm
153; Heeffner 153; mel. motsvarar i nr 282

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 1689: Warum betriibst du

dich, mein Herz) af 1565; förekommer i

Sverige på 1630-talet (Kalmar, Mönster-

ås); nr 296 i finska koralb.

Hvad sörjer du så svåra, psalm

244; Haeffner hänvisar till mel, 206.

Hvarför sörja, hvarför, psalm

245; Haeffner 245; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 6693: Hat der Himmel gleich

viel Wege) af 1684; i Sverige ej före

Hasffner.

Hvar kristtrogen fröjde sig,

psalm 61; Haeffner 61; mel. motsvarar

nris 128 o. 129 i koralpsb. af 1697; går till-

baka till tysk medeltida melodi (Bäum-

ker I, 47: Magnum nomen; Zahn 8573

—75: Resonet in laudibus); i Danmark
1569 hos Thomissön och 1573 hos Jesper-

sön; i Sverige i Piae Cantiones 1582. Se

vidare T. Norlind, Latinska skolsånger

s. 106 f.

Hvar man må nu väl, psalm 46;

Haeffner hänvisar till mel. 35.

Hvarmed skall jag dig lofva,
psalm 428; Haeffner hänvisar till mel. 419.

Hvart flyr jag för Gud, psalm

170; Haeffner 170; motsvarar nr 214 i ko-

ralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i Rid-

darholmskyrkans koralb. af 1695 (ms.);

saknas i utländska källor.

Hvarthän skall jag dock fly,

psalm 176; Haeffner hänvisar till mel. 51.

Hvar är den vän, som, psalm 481;

Hseffner 481; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 983: Herzliebster Jesu, was hast

du verbrochen) af 1640; i Sverige först i

Haeffners koralb. af 1808.

Hwass, Tora Kristina, f. 15. 7. 1861 i

Mo, Dalsland; pianist; elev af J. A. Jo-

sephson i Uppsala, sedan af konserv, i

Sthlm (1881—86) med H. Thegerström

som pianolärarinna; utbildade sig sedan

vidare i Paris (L. Breitner) och Köpen-

hamn; uppträdde 1891 f. ggn offentligt

som pianist i Stockholm; i Köpenhamn
medverkade hon 1895 vid en Rubinstein-

fest af Kammarmusikföreningen; s. å,

konserterade hon äfven f. ggn i London;

de följande åren spelade hon ofta vid

konserter i Sverige och Danmark samt

vann allt högre erkännande; efter 1900

har hon företrädesvis uppehållit sig i

London, där hon ofta uppträdt vid Lör-

dagskonserterna och äfven gifvit egna

konserter; har äfven verkat som lära-

rinna; har flera gånger gästat Sverige,
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bl. a. 1908. — Biogr. i Sv. Musikt. 1899

s. 49 och 1908 s. 41.

Hwasser, Daniel, f. i Eomfartuna 28.

5. 1817, t i Stockholm 9. 3. 1871; student

i Uppsala 1837; vistades i univ.-staden

till 1846, dä han aflade kameralexamen
och sedan begaf sig till Stockholm; un-

der Uppsalatiden var han medelpunkten
i den glada Juvenalkretsen (s. d.) och
förstod att på ett förträffligt sätt före-

draga skämtsamma visor o. små drama-
tiskt-musikaliska improvisationer; han
ägde en ovanligt vacker tenorröst och
en god musikalisk smak; i den Hwasser-
ska kretsen tillkom Wennerbergs Juve-

nalsånger, samlingen "De tre" och sist,

då den redan blott var ett minne (året

efter H. lämnat staden), "Gluntarne".

Sedan H. lämnat universitetsstaden fort-

satte han samma glada sällskapslif i

hufvudstadens ordenssällskap och blef

en uppburen medlem af Par Bricole. 1859

kallades han till sekreterare och om-
budsman vid de k. teatrarna och verka-

de å denna plats till sin död. "När man
nämnde detta namn, tänkte man icke så

mycket på den offentlige mannen, utan
fastmera på den glade studenten, 'juve-

nalen', med sitt älskliga lättsinne, den
fyndige och kvicke ordlekaren, men
framför allt på den tjusande sångaren,
som samlade kring sig hänryckta åhöra-

re dels genom den ovanligt sköna klan-

gen i sin välljudande stämma, dels ock
genom det innerliga, tilltalande i före-

draget, som kan kännas, icke beskrif-

vas" (minnestal i P. B. 15. 5. 1871). — Af
de många källorna till H:s lif må här
blott nämnas J. Sundblad, Uppsalalif,
1884.

Hvem är bland Jesu rätta,
psalm 276; Haeffner hänvisar till mel. 28.

Hvilken kärlek oss bevisad,
psalm 80; Haeffner hänvisar till mel. 70.

Hvita frun pä Drottning-
holm, kom. m. sång i 2 a. af H. Säther-
berg, musik af prins Gustaf och (några
fä partier) af I. Hallström, arr. f. ork.

af J. N. Ahlström; pr. k. t. Sthlm 9. 4.

1849; intill årets slut gifven 6 ggr.

Hvita frun på slottet Ave-
n e 1, La Dame blanche, op. com. i 3 a.

af Scribe, musik af Boieldieu; pr. Paris

10. 12. 1825; pr. k. t. Sthlm 31. 1. 1827

(taltext öfvers. af N, J. af Wetterstedt,

sängtext af B. Crusell); pr. k. t. Kphn

("Den hvide Dame") 30. 10. 1826 (öfvers.

af Överskon).

Hydraulus, vattenorgel (s. d.).

Hyllested, Frederik Ferdinand August,
f. 17. 6. 1856 i Köpenhamn; pianist; elev

af Neupert; 1878 organist i Nyköping på
Falster; reste 1880 till Weimar för att hos

Liszt utbilda sig vidare som pianist; slog

sig sedan ned i Berlin och besökte här-

ifrän flera gånger England, där han med
stor framgång spelade i London, Edin-

ubrgh, Glasgow m. fl. st. Efter att 1885

ha konserterat i Köpenhamn reste han
1886 till Amerika, där han bl. a. spelade

New York och Chicago. H. kompone-
rade och utgaf en del pianostycken. —
H. hade tvenne bröder, hvilka bägge
blefvo medlemmar af det danska hof-

kapellet och utmärkte sig som solister:

Oscar H., f. 1850, t okt. 1872; violinist;

Alfred Theodor Nicolaj H., f. 28.

1. 1854, t 12. 9. 1883; pianist och vald-

hornist.

Hylning, (af t. heulen, tjuta) i en or-

gel, då en eller flera pipor ljuda utan

att deras motsvarande tangent är ned-

tryckt. H. kan uppstå af skilda anled-

ningar: därigenom att ett träspån el.

ett sandkorn e. d. kommit mellan ven-

tilen och öppningens kanter, sä att ven-

tilen hindras att sluta lufttätt till; där-

igenom att ventilfjädern är afbruten

el. hoppat ur sitt läge, el. slappnat; där-

igenom att pumpettrådarna löpa trögt

i sina hål (på grund af ärg el. rost),

Hiilphers, Abraham Abrahamsson,
f. 27. 11. 1734 i Västerås, t 24. 2. 1798

därst.; ägnade sig ät handeln och er-

höll 1763 direktörstitel; efter att ha va-

rit delägare i faderns firma, blef H.
styresman för Fredriksbergs bruk. Ehu-
ru hans tid af affärsuppdrag var starkt

upptagen, hann han dock med att före-

taga talrika resor, företrädesvis till

Norrland, och under dessa göra mycket
noggranna topografiska anteckningar,

hvilka han sedan samlade i ett stort

verk "Samlingar till en beskrifning öf-

ver Norrland" (1771—97: 6 bd); utgaf

dessutom äfven andra topografiska be-

skrifningar: Dalarne, 1762; öfver sven-

ska städer (1778—97: 3 bd); sina anteck-

ningar skänkte han till Västerås' gymna-
siums bibi. H. förtjänar äfven ett namn
som den svenska musikhistoriens fader,

i det han var den förste, som samlade
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uppgifter om svensk musik och svenska

musiker. Hans anteckningar om mu-
siker i Västerås finnas i handskrifterna

till Västerås' stads beskrifning. En-

dast orgelverksanteckningarna utkom-

mo i tryck: "Historisk afhandling om
musik och instrumenter jämte kort be-

skrifning öfver orgverken i Sverige",

Väst. 1773. Redan 1763 hade han vändt

sig till samtliga biskopar och konsisto-

rier i riket för att genom dem från de

församlingar, där orglar funnos, erhålla

underrättelse om verkens ålder, stäman-

tal och byggmästare. Från en del för-

samlingar erhöllos omedelbart önskade

underrättelser, från de öfriga först se-

dan han 30. 4. 1769 utsändt tryckta me-
morior till stiftens prästerskap. Vid ut-

arbetandet af boken bistods han sär-

skildt af H. F. Johnsen och Joh. Miklin.

Den förre bifogade en "Kort orgverks-

beskrifning". Jämte beskrifning af or-

gelverken medtog H. äfven en skildring

af musikens historia utanför och i hem-
landet. För den del, som kom närmast
hans egen tid, 1700-talets förra hälft,

hade han här att lita till personliga

uppgifter från en mängd musikintres-

serade i landet, och genom en vidsträckt

brefväxling erhöll han äfven biografi-

ska anteckningar af en mängd då lef-

vande musiker. Då boken främst var af-

sedd att vara en orgelverksbeskrifning,

blef endast en ringa del af detta ma-
terial tryckt. H. bevarade dock sorg-

fälligt hela sin brefväxling, och i Vä-
sterås' gymnasiums bibi. förvaras i

tvenne tjocka band allt det samlade ma-
terialet. Då detta en gång blifvit ut-

gifvet, äga vi en betydligt klarare bild

af frihetstidens musikutöfning än nu.

Smärre kompletteranden kunna äfven
erhållas genom de i k. b. Sthlm beva-

rade H.-brefven. — Om H. som musiker
finnes för närvarande ingen biografi,

men om honom som topograf finnes en
af M. Boheman skrifven lefnadsteckning

i Turistföreningens årsskrift 1898. Det
där meddelade porträttet är efter allt

att döma ej äkta, och vi äga ej heller

för närvarande något autentiskt porträtt

af honom.
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, f.

18. 5. 1818 i Hönetorp, Vislanda skn, t
5. 7. 1889 i Sunnanvik, Småland; 1856 di-

rektör för scenen vid k. t., 1858—60 di-

rektör för k. t. H.-C:s verksamhet för

den svenska operan blef ej långvarig

och synes ej heller ha blifvit af nå-

gon betydelse för miisiken och sången.

Hans fält, där han skulle gifva mera
storartade resultat, blef folkminnena.

Under hans teatertid utarbetades ett

nytt reglemente och en arbetsordning

för operan. — Om hans verksamhet vid

k. t. se Fr. Hedberg, Gustaf III:s opera-

hus och dess minnen, s. 66 f. 1891 och

C. F. Lundquist, Minnen o. Antecknin-
gar I, 1908, s. 197 f.

Hymn, egentl. en lofsång till Guds
ära; under medeltiden en speciel sång
af strofisk form (vanligen jambisk di-

meter); denna speciellt kyrkliga h. ut-

bildades på 300-talet och fick efter hand
sin plats särskildt inom klostrens dag-

liga bönetider; benediktinermunkarna
(fr. o. m. 500-talet) förhjälpte den till

allt högre anseende, och på 800-talet

fanns den redan införd i nästan alla

kloster i mellersta Europa. Den romer-

ska kyrkan ställde sig, af intresse för

den rena liturgiska sången, afvog mot
h. Det såg en tid nästan ut, som om
kyrkan skulle lyckas att förkväfva den.

De små, enkla folkvisartade h. hade

dock gjort sig omtyckta i vida kretsar,

och kyrkans maktspråk förmådde intet.

Med 1000-talet hade h. ånyo befästat sin

maktställning, och nu utbredde den sig

segerrikt öfver hela Europa. Dess glans-

tid inföll under 1100- och 1200-talen. H.

förblef dock under hela medeltiden bun-

den vid klostren och de dagliga böne-

tiderna. Från högmässan var den så

godt som helt utestängd, och först refor-

mationstiden förhjälpte den till någon
plats häri. Under 1300- och 1400-talen

erhöll den en medtäflare i den andliga

folkvisan, hvilken angaf formen åt 1500-

talets protestantiska koral. Endast ett

fåtal hymner (hufvudsakligen jul-, påsk-

och pingsthymner) ha fått en plats i

lutherska koralböcker (i Sverige knappt

mer än 5—6 i den nuvarande koralbo-

ken). — I melodiskt hänseende var den

medeltida h. i allmänhet syllabisk med
en ton för hvar stafvelse; rytmen följde

versrytmen. Under 1100-talet inlade ci-

stercienserorden stor förtjänst om h. Vi

kunna i allmänhet särskilja 4 medel-

tida h.-traditioner i melodiskt hänse-

ende: 1. Milanotraditionen 2. den romer-
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ska 3. den franska 4. den engelska. För

den första hänvisas till: Colombo-Gar-

bagnati, Gli inni del Breviario Ambro-
siano, Milano, Giuseppe Palma 1897;

för den andra: franeiskanerbreviariet af

1230 från Eom; för den tredje: Cod. lut.

nouv. acquis, 1235, handskr. i bibi. nat.

i Paris; för den fjärde: Hymn-melodies
and sequences, London 1903. Hvad de

svenska h.-melodierna beträffa sådana de

framför allt föreligga i handskriften

Brocm. 194 k. b. Sthlm, ansluta de sig

närmast den franska traditionen. Cister-

ciensermunkarna synas i allmänhet ha
följt Milanotraditionen. Då man på
1200- och 1300-talen diktade nya hymn-
texter nöjde man sig ofta med att an-

passa dem till äldre hymnmelodier. Här-
af blef följden, att endast ett fåtal h.-

melodier lefde kvar, under det att tex-

terna i utomordentlig grad mångdubb-
lades, i samma mån nya helgonofficier

infördes. I Sverige torde endast ett

mycket ringa fåtal melodier ha kompo-
nerats inom landet. Samma hymn kun-
de allt efter högtiden ha annan melodi,

hvarigenom ännu ytterligare under-

ströks skillnaden mellan text och me-
lodi. — En god samling medeltida hymn-
melodier är: Hymni de tempore et de

Sanctis, Solesmes 1885. Om h.-melodier-

nas struktur se: Krasuski, Die gregoria-

nischen Messgesänge, Veröffentl. d. Gre-

gor. Akad. zu Freiburg, hft 1, Regensb.
1903; se äfven andra hft i samma sam-
ling: C. Weinmann, Hymnarium Parisi-

ense, 1905. — Litt. för h:s historia: R.

Geete, Jungfru Marie örtagård, Sthlm
1895 s. XXXIV ff.; för hymnmelodiernas
hist. äfven T. Norlind, Latinska skolsån-

ger. Lund 1909 s. 85 ff. och s. förf.,

Vadstena klosters veckoritual. Samlaren
1907.

Hymnolog, hymn- och psalmkännare.
— Hymnologi, kunskapen om kyrko-
sångerna och om deras författare. — Se
vidare Hymn.
Hiinten, Franz, f. 26. 12. 1793 i Kob-

lenz, t 22. 2. 1878 därst.; elev af konserv.

i Paris med Pradher, Reicha och Cheru-
bini till lärare; stannade sedan kvar i

den franska hufvudstaden och blef där
en mycket omtyckt pianolärare; hans
kompositioner skrifna i publikens smak
blefvo enormt populära; de flesta äro yt-

liga och tilltala ej vår tid; de flesta

äro rondor, divertissementer, fantasier

m. m. H. utgaf äfven en pianoskola.

Hypate (gr., den yttersta) djupaste to-

nen i de båda djupare tetrakorden af det

s. k. fullkomliga grekiska tonsystemet.

Hypoton, det djupaste tetrakordet i

det grekiska tonsystemet.

Hyper (gr.) öfver.

Hyperdiapente (gr.), öfverkvint.

Hyperdiatessaron (gr.), öfverkvart.

Hypo (gr.), under.

Hypodiapason (gr.), underoktav.

Hypodorisk tonart, se Eolisk ton-

art.

Hypofrygisk tonart, inom grekiska

musiken lika med g—g utan förteck-

ning; motsvarande inom gr. mus. jonisk

el. jastisk tonart; se Grekisk mu-
sik.

Hypolydisk tonart, grekisk tonart

motsvarande f—f utan förteckning; se

Grekisk musik.
Håkansson, Hjalmar Emanuel, f.

30. 9. 1844 i Öregrund, f därst. 3. 7. 1901;

operasångare; anställd vid k. t. 1868—88;

kantor i Jakobs förs., Sthlm, fr. o. m.

1870; lärare vid konserv, i kyrko- o. kör-

sång fr. o. m. 1875; dessutom sånglärare

vid flera skolor i hufvudstaden; som lä-

rare utbildade han bl. a. Anna Klem-
ming; under trustaf Mankells sjukdom
vikarierade han 7 års tid som organist i

Jakobs kyrka. LMA 1882. Vid k. t. upp-

trädde han bl. a. i följande roller: Pa-

pageno i "Trollflöjten" (debutroll 8. 3.

1868), Öfversteprästen i "Afrikanskan",

Kuno i "Friskytten", Capulet i "Romeo
o. Julia", Jakob i "Josef i Eg.", Alma-
viva i "Figaros bröllop", S:t Bris i "Hu-
genotterna", Masetto i "Don Juan" m. fl.

Hålflöjt (t. Hohlflöte), i en orgel en i

manualen förekommande öppen, vidt

mensurerad trästämma med rund, be-

haglig flöjtton, vanligen 2', 4' och 8' ton-

höjd.

Hårdt emot hårdt eller Så ska'

de tas. Der Widerspänstigen Zähmung,
komisk opera i 4 a., af Franz Götz, text

af J. V. Widmann efter Shakespeares

"Så tuktas en argbigga" (The Taming
of the Shrew); pr. 11. 10. 1874 i Mann-
heim; sedan i Wien febr. 1875 och Leip-

zig, Berlin m. fl. tyska städer; i England
f. ggn 12. 10. 1878 på Drury Lane; sv.

öfvers. af Fr. Arlberg; pr. k. t. Sthlm
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30. 4. 1888 (gifven tills nu 12 ggr); dansk

öfvers. af E. Bögh ("Trold kan taem-

mes"); pr. k. t. Kphn 10. 5. 1890.

1, Hägg, Jakob Adolf, f . i östergarn,

Gottl., 29. 6. 1850; elev af konserv, i

Sthlm, sedan Jenny Lindstipendiat 1870

—74; elev af N. W. Gade och F. Kiel;

medverkade som pianist vid F. Books
kammarmusiksoaréer i Stockholm; kom-
ponerade vid samma tid en sonat för

cello och p. samt pianosonater; utgaf

20 Gottlandspolskor (i p.-arr.). H. vann
Gades synnerliga bevågenhet, och man
hoppades allmänt, att han skulle bli en

betydande kompositör, då vid 80-talets

midt en svår sjukdom bröt hans vidare

utveckling; först 1906 återvann han sin

hälsa, så att han kunde återtaga sin ton-

sättarverksamhet, och många af hans
talrika kompositioner hufvudsakligen

för piano el. orkester ha sedan tryckts

på danska och tyska förlag, däribland:

Suite sentimentale, ballader, Impromp-
tus, Neun Karakterstiicke, 24 preludier,

Blumenlieder, 21 Bjuråkerpolskor, styc-

ken f. violin och p. m. m. Mest bekant

är hans "Nordisk symfoni", spelad af

Konsertföreningen (utg. i arr. f. p. 4 h.).

H:s stil är närmast den Mendelssohnska
med efterklangar af Gade. — Litt.: Gu-

stav Hetsch, J. A. H., Ein schwedischer

Komponist u. sein Verhältnis zu N. W.
Gade, Leipzig 1903. Biogr. i Sv. Musikt.

1898 nr 10; dessutom i samma årg. nr 13,

14: "Ur J. A. H:s resebref".

2. Gustaf Wilhelm H., f. 28. 11. 1867

i Visby, den föreg:s frände; organist o.

kompositör; elev af konserv, (komp. f.

Dente), Sthlm 1884; org.-ex. 1886; kyr-

kos.- och musiklär.-ex. 1891; sedan 1893

organist i Klara kyrka i Sthlm; var
1897—1900 innehafvare af ett af statens

tonsättarstipendier och företog 1898 en

studieresa till Tyskland och Frankrike;

bitr. lär. vid konserv, i harmonilära 1904,

ord. lär. i orgelspelning (efter A. Lager-

gren) sedan 1908. LMA 1906. H. är en

af Sveriges allra främste orgelspelare

och har vid sina talrika orgelkonserter

dels i hufvudstaden dels i svenska lands-

orten framfört ett stort antal af orgel-

litteraturens förnämsta alster, däribland

symfoniska verk med orkester. Under
sin vistelse i Frankrike hade han godt

tillfälle att studera fransk orgelkonst,

och Guilmants, Widors och C. Francks

mästerverk ha sedan på ett förträffligt

sätt af honom återgifvits. Den franska
orgelskolans färgrikedom i registrerin-

gen och stämningsfullhet återfinnes äf-

ven i hans tonsättningar. Af dessa må
särskildt nämnas: Fiinf Stiicke fiir die

Orgel op. 22, Quatres morceaux pour or-

gue, pianosonat i D-moll op. 19, Fyra
pianostycken op. 18, Tvenne konsertsa-

ker för p. op. 10 och 11, Fantasistycken,

Några stämningsbilder. Sommartankar,
Sorgetoner vid Viktor Rydbergs bår,

Sorgmarsch vid Gustaf Frödings jord-

fästning, en pianotrio i G-moll (ofta

uppförd), en stråkkvartett (ms.) och en
stråksextett (ms.), två romanser för vio-

lin och piano, symfoni i D-dur för ork.

(ms.). Julsång op. 20 för s., bl. k. o. org„

Kantater vid Klara kyrkas återinvig-

ning, 1907, och vid musiksällskapet Con-

cordias i Gäfle 100-årsfest (ms.), samt so-

losånger vid piano (Amorösa, Maj m. fl.);

dessutom har H. utgifvit flera häften ko-

ralpreludier och harmoniserat svenska

folkvisor (50 svenska folkvisor, Sthlm,

Gehrman; "Songs of Sweden", New York,

G. Schirmer; Finlands skönaste folkvi-

sor, Sthlm, Gehrman) samt lämnat kom-
positionsbidrag bl. a. till följande sam-
lingar: Otto Gauss, Orgelkompositionen

alter u. neuer Zeit, Joh. Diebold, Orgel-

stiicke moderner Meister, J. Jaubert, Les

maltres contemporaines de Torgue.

Hälften hvar eller Hin on-
des andel. La part du diable, op. com.

3 a. af Scribe, musik af Auber; pr. Pa-

ris 16. 1. 1843; sv. öfvers. af L. A. We-
ser; pr. k. t. Sthlm 18. 12. 1844; intill

1912 års slut gifven 56 ggr.

Hälsans gåfva, dyra gåfva,
psalm 369; Hseffner hänvisar till mel. 275,

Handel, Georg Friedrich, f. 23.

2. 1685 i Halle, t 14. 4. 1759 i London;
fadern var läkare och önskade utbilda

sin son till jurist. H. fick därför stu-

dera först vid gymnasiet sedan (efter

1702) vid univ. i födelsestaden; musiken
hade dock redan tidigt fått en ej ringa

plats i hans utbildning; 1696 hade han
på hertigens af Sachsen-Weissenfels

uppmaning fått studera musik för orga-

nisten F. W. Zachau. Redan vid denna
tid komponerade han 6 trior, hvari han
visade sig såsom en god kontrapunkti-

ker. 1702 blef H. organist vid slottskyr-

kan i Halle. Efter att 1703 ha slutat
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sina universitetsstudier, lämnade han
födelsestaden för att begifva sig till

Hamburg; han vann här anställning

som violinist och trädde i nära förbin-

delse med J. Mattheson och R. Keiser.

H. lärde af den senare den då gängse

operastilen och skref flera operor, hvilka

kommo till uppförande i Hamburg: "Al-

mira" 1705, "Nero" 1705, "Daphne" 1708

och "Florindo" 1708. Redan 1706 hade

han på prinsen Gasto de' Medicis upp-

maning afrest till Italien, och i januari

1707 ankom han till Florens. Här skref

han flera solokantater och ett "Dixit Do-

minus", hvilka vid Storhertigens hof

vunno stort bifall. Under de tre år H.

uppehöll sig i Italien (Florens, Rom,
Neapel, Venedig) skref han företrädes-

vis operor i den gängse melodiösa stilen,

hvilka vunno stor popularitet. Bland

dessa operor må nämnas: "Rodrigo" och

"Agrippina". H. lärde äfven personli-

gen känna flera af samtidens främsta

mästare, däribland Al. och Dom. Scar-

latti, Corelli, Lotti och A. Steffani. Till-

sammans med den sistnämnde reste han
till Hannover, där han anställdes i kur-

furstens tjänst, men likväl omedelbart

(hösten 1710) afreste till England. 24.

2. 1711 uppförde han i London sin nästan

uteslutande af arier bestående opera

"Rinaldo" (texten bearbetad efter Tas-

sos "Befriade Jerusalem"). Ehuru han
kunde glädja sig åt engelska hofvets

synnerliga bevågenhet, reste han dock

juni s. å. tillbaka. I Hannover skref

han dels kammarmusik (oboekonserter),

dels duetter och solosånger. Ett år ef-

ter reste han åter till London, denna
gång för att stanna där för alltid.

På Haymarketteatern uppförde han 22.

11. 1712 operan "Pastor fido", ett täm-

ligen svagt verk, sammansatt af utdrag

ur andra hans operor. Redan 19. 12, s. å.

följde "Teseo" på samma teater. Till

firandet af freden i Utrecht 1713 beställ-

de man hos H. ett Tedeum och ett Ju-

bilate. Hofvet öfverhopade honom nu
med ynnestbevis, och han blef snart Lon-

dons mest berömde kompositör. Drott-

ning Anna dog emellertid 1714 och efter-

träddes af kurfursten Georg af Hanno-
ver. Då H. lämnat Hannover utan or-

lof, råkade han härigenom i en svår be-

lägenhet. Dock försonade han fursten

genom en serenad "Water-music", hvil-

ken utfördes vid en festlig regatta. 1716

åtföljde H. sin konung till Hannover,

där han komponerade musik till Broc-

kes då högeligen populära "Passion"

(Keiser, Mattheson och Telemann hade

redan förut skrifvit musik till denna).

Verket hör dock ej till H:s främsta.

Sedan han 1717 återvändt till London,

blef han kapellmästare hos hertigen af

Chandos på slottet Cannons och stan-

nade där i 3 år. Denna tid blef af stor

betydelse för H. som kyrklig tonsät-

tare. Två Tedeum, 12 anthems, pastora-

len "Acis och Galatea" samt det första

större oratoriet "Esther" (uppf. i Can-

nons 29. 8. 1720) tillhör denna tid. Med
20-talet begynte H:s stora arbete för

Haymarketteatern. Under åren 1720—28

uppförde han som musikalisk ledare för

detta företag, förutom andra operor, 14

af sina egna, däribland: "Radamisto"

1720, "Muzio Scevola" 1721, "Ottone"

1723, "Giulio Cesare" 1724, "Rodolinda"

1726, "Scipione" 1726, "Admeto" 1727. H.

hade till alla dessa operor en mycket
god personal, och samtidens främsta so-

lister voro tidtals fastade vid teatern.

Som operakompositör vann H. äfven an-

seende utanför England, och flera af

hans operor uppfördes vid denna tid i

Italien, Tyskland och Frankrike. Fram-
gångarna skulle emellertid hastigt få

ett slut med året 1728. Så länge H:s

operaföretag ägde hela publikens gunst,

hade den inhemska engelska tonkonsten

och dramatiken svårt att hålla sig uppe.

De fosterländskt sinnade i London hade

därför svårt att försona sig med den

af H. inslagna riktningen. Hatet gällde

visserligen i första hand den italienska

musiken, men oviljan drabbade H., ehuru

någon afgjord ovilja mot tysk musik ej

fanns. Striden gällde emellertid äfven

musikens rätt gent emot taldramat. De
djupare anlagda naturerna kunde ej

tåla de ofta meningslösa texterna hos

den italienska operan. Striden till-

spetsades år från år och snart stod det

stora slaget. Gays "The beggars opera"

uppfördes 1728 och vann enorm fram-

gång. Gay afsåg med sitt verk ett för-

löjligande af den italienska operan.

Melodierna voro dock ej konstlade arier

utan engelska folkmelodier och kunde
därför i hög grad tilltala de foster-

ländskt sinnade. Oviljan mot den ita-
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lienska operan blef nu stark nog för

att störta hela operaföretaget. Den tek-

niske ledaren drog sig tillbaka, och H.

fick ensam försöka att hålla företaget

uppe. Sedan den inhemska musiken vun-

nit sin lättköpta seger, återstod endast

oviljan mot H., och ett nytt parti sökte

störta honom genom att med nya musi-

kaliska krafter förvärfva publikens yn-

nest. Farinelli och Senesino som sån-

gare, Porpora och Hasse som dirigenter

voro de medel, hvarmed man nu ville

bekämpa H:s operaföretag. 1729—32 hade

H. bl. a. uppfört af egna operor "Par-

tenope", "Poro", "Ezio", "Orlando" m. fl.

På Covent Garden gaf han sedan 1734

"Arianna" och "Pastor fido". H. an-

strängde sig till det yttersta för att

hålla sitt företag uppe men kunde dock

ej undgå, att allt 1737 föll. Själf träf-

fades han af ett slaganfall och måste
en tid söka hälsa och lugn i Aachen.
Återställd till hälsan återvände han
snart och fick nu till sin tillfredsstäl-

lelse se, att äfven motståndarna förlo-

rat fotfästet. Ett svagt försök att hålla

den H:ska operan uppe gjordes 1739

—

40 af Heidegger, men tiden hade nu blif-

vit en annan. Under 30-talets oro hade
H. dock hunnit skrifva äfven annan
musik än den sceniska. Förutom mu-
sik på officiell beställning såsom krö-

ningshymnerna till Georg II:s tronbe-

stigning och ett Funeral anthem vid

drottning Karolinas död m. fl. hade han
komponerat instrumentala verk, såsom:

6 concerti grossi (1739), 20 orgelkonser-

ter, fantasier och fugor för orgel, 12

konserter för stråkinstrument, suiter,

12 sonater för flöjt, violin (el. oboe) med
BC, 13 sonater för 2 oboer m. m. Af
största betydelse blefvo dock oratorier-

na. Hit höra af de före 1740 kompone-
rade i främsta rummet: "Deborah" 1733,

"Athalia" 1733, "Alexander's feast" 1736,

"Saul" 1739, "Israel i Egypten" 1739.

Under 1740-talet ägnade H. nästan hela

sin tid åt oratoriet. Allegorien "L'Alle-

gro, il Pensieroso ed il Moderato" skrefs

1740, sedan följde "Messias" 1742, "Sam-
son" 1742, "Semele" 1744, "Josef och hans
bröder" 1744, "Belshazzar" 1744, "Hercu-
les" 1745, oratoriet efter segern vid

Culloden ("Occaesional oratory") 1746,

"Judas Maccabseus" 1746, "Josua" 1747,

"Alexander Balus" 1747, "Salomon" 1748,

"Susanna" 1748, "Theodora" 1749, "Her-

kules' val" 1750, "Jefta" 1751.

H:s oratorier hvila till största delen

på gammaltestamentliga texter och stå

därför ofta tämligen nära operan. De
bli historiska tidsbilder med en episk

handling, som föres framåt och utveck-

las liksom en operahandling. Flera stå

därför på gränsen till "världsliga ora-

torier", och H. har själf betecknat en

del med detta tämligen oegentliga namn.
Flera öfvergångar mellan operastil och

oratoriestil finnas äfven. Ännu i "Saul"

finnas t. ex. 80 satser, af hvilka en-

dast några få äro körer, 2 duetter,

allt det öfriga arier och recitativ. Re-

dan i det samma år skrifna verket

"Israel i Egypten" äro dock körerna

hufvudsaken och i de allra flesta på
40-talet komponerade är folkets röst det

centrala i handlingen. De folkliga kö-

rerna bilda kärnan, och arierna endast

förbinda dessa med hvarandra. Körer-

nas polyfoni drager därför hufvudin-

tresset till sig, och ariernas homofoni

bildar endast små hvilopunkter. Den
konstform H. helst använder för körer-

na är fugan, och han ansluter sig här

närmast till sin store samtida Joh. Seb.

Bach. Dock uppnår den senare knap-

past H:s schwungfulla körfugastil. H.

står lika afgjordt främst inom körfu-

gan som Bach inom den instrumentala

fugan. Den polyfona stilen når med
båda sin högsta fulländning. Såsom
höjdpunkten af mästerlig fugabehand-

ling sättes i allmänhet H:s "Halleluja"

i "Messias". Orkestern har alltid i H:s

oratorier en viktig plats. Redan anta-

let instrumentister visar detta. H. lät

under 40-talet i allmänhet 80 sångare

svara mot 100 instrumentister. I Eng-

land, där H:s egna traditioner mera
troget bevarades, förekom 1784 vid en

H.-fest 14 trumpeter och 6 par pukor.

Ända till 10 ä 20 oboer kunde vid sam-

ma tid förekomma. I våra dagar ha

förhållandena blifvit annorlunda. Kö-

rens antal öfverstiger orkestern ofta

med det dubbla. Enligt Volbach bör

förhållandet mellan kör och orkester vid

H.-uppföranden vara 4:3. H. använder

ofta instrumenten konserterande så t. ex.

1 å 2 solovioliner, 1 ä 2 solooboer, 1 ä 2

solotrumpeter. Ett af H:s älsklingsin-

strument var alltid oboen. För detta
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skref han flera konserter och solostyc-

ken och använde det också synnerligen
rikligt i operor och oratorier. Bleck-

bläsinstrumenten fingo äfven en långt

viktigare plats än eljest vid denna tid.

Särskildt hade italienarna svårt att för-

sona sig med dessa instrument, hvilka

i den italienska operaorkestern voro syn-

nerligen fåtaligt representerade.

Den stora framgång H. erhöll såväl

i London som i Dublin med sina ora-

torier gaf honom nytt mod och krafter,

och 40-talet kan betraktas som H:s allra

mest arbetsamma tid, på samma gång
publikens tillgifvenhet sporrade honom
att nedlägga all sin möda på att åstad-

komma goda verk. Oaktadt de flesta af

H:s oratorier skrefvos på ytterst kort

tid (Israel i Egypten på 4 veckor, Mes-
sias på 24 dagar. Samson omedelbart
därefter på 44 dagar) äro de minst af

allt hastverk. Om operorna kan ej all-

tid sägas detsamma. Flera bära tyd-

ligt vittnesbörd om att ha flyktigt till-

kommit. Någon väsentlig nydanare
inom operan blef H. ej. — Att bestäm-
ma skillnaden mellan H. och Bach är
nästan omöjligt. Bådas olika verksam-
hetsfält och äfven olika karaktärer ha
låtit dem gå olika vägar. H. är i allt

verklighetsmänniskan med blick för lif-

vets realiteter, Bach är mera stämnings-
människan, för hvilken det inre lifvet

är allt. Hela H:s väsen har något af

allvar och kärfhet, säker lifsmedve-

tenhet, handlingskraftig rörlighet, fri-

het från all drömmande vekhet och
sentimentalitet — allt egenskaper, som
gjort honom särdeles lämplig för en
musikalisk verksamhet bland engels-

män. — Fr. o. m. 1752 var H. fullstän-

digt blind, och han tillbragte de sista 8

åren af sitt lif i fullständig tillbakadra-

genhet. Redan innan han dog, hade
dock flera af hans oratorier i hög grad
vunnit engelska folkets kärlek, och ej

ett år förgick, utan att något uppfördes.

Efter hans död firades i England ofta

H.-fester, där stora körer medverkade.
På kontinenten blefvo äfven H:s verk
ofta gifna och mot slutet af 1700-talet

kunde man öfverallt få höra H., där-

emot mycket sällan Bach. — Tack vare
hofkapellmästaren Eoman blef Sverige
tidigt bekant med H:s verk. 1734 upp-
fördes i Sthlm "Acis och Galathea" och

samma år äfven "Esther". Vid Adolf

Fredriks kröning 1751 uppfördes ett an-

them: "Gud stånde upp" och en kör

"Prise Jerusalem Herran"; 1786 gåfvos

körer ur "Messias"; slutligen uppfördes

H:s stora oratorier under 1800-talet fler-

städes. Särskildt böra vi härvid min-

nas J. A. Josephsons storartade verk-

samhet för bekantgörandet af H:s mä-
sterverk i Uppsala på 1850- och 60-talen.

— H.-sällskapet i Tyskland, stiftadt 1856

i Leipzig hufvudsakligen på initiativ af

Gervinus och Chrysander, utgaf 1859

—

94 en kritisk totaluppl. i 100 band. Se-

dan Gervinus 1871 dött, stod Chrysan-

der till stor del ensam med hela ar-

betet. Chrysander begynte äfven en bio-

grafi, hvilken dock blef ofullbordad. Af
andra H.-biografier märkas: J. C. Had-
den, Life of H., 1905; F. Volbach, G.

F. H., 1898 (2. uppl. 1906); Mainwaring,

Memoirs of the life of the late G. F.

H., 1760 (tysk uppl. af Mattheson 1761;

fransk uppl. 1778); Rockstro, G. F. H.,

1883; C. F. Williams, G. F. H., 1901;

Gervinus, H. u. Shakespeare, 1868 m. fl,

Händelfester ha ägt rum i England
fr. o. m. firandet af 100-årsdagen af Hän-
dels födelse 1784 i Westminster Abbey
under Joah. Bates med 525 medverkande;
andra följde 1785, 86, 87 och 91. Allt-

sedan 100-årsminnet af H:s död 1859 har

hvart tredje år H.-fester ägt rum i Kri-

stallpalatset, London.

Handel- och Haydnsällskapet (Handel
and Haydn Society), en stor konsertför-

ening i Amerika, grundad 1815 af Graup-

ner, Th. Smith Webb och Asa Pea-

body i Boston; har sedan 1818 regelbun-

det föranstaltat stora oratoriekonserter

(1815—78 : 610 konserter) ; sedan 1865 ha
stora musikfester hvart tredje år ägt

rum. Dirigent har under sista åren

Emil Mollenhauer varit.

Här ensam på mitt, psalm 162;

Haeffner 162; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 2778: Wer nur den lieben Gott

lässt walten) af 1657; förekommer i Sve-

rige först i Hseffners koralb. af 1808.

Härngren, C. A., f. 3. 5. 1868 i Sol-

berga, Älfsb. län; orgelbyggare; elev af

J. A. Johansson, Mösseberg, och Mo-
lander, Göteborg; etablerade 1892 egen

affär i Lidköping; företog 1910 en stu-

dieresa i Tyskland; har byggt ett 50-tal

orglar, de flesta inom Skara stift.
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Härnösand. Musiklifvet i denna stad

har under 1800-talet varit särskildt rör-

ligt. Eedan i början af århundradet

hade rektorn vid elementarskolan därst.

Jonas Svedbom samlat stadens musik-
intresserade till gemensamma musiköf-

ningar. År 1839 omtalas, att man ut-

fört Haeffners oratorium "Försonaren på
Golgata". Först 1842 bildades en sär-

skild förening: "Sällskapet för Musik-
öfningar". Själen i sällskapet blef An-
ders Sidner (s. d.), hvilken nyss hem-
kommit från Uppsala, där han tillsam-

mans med Wennerberg och Josephson
med ifver arbetat för musiken. Sidners

efterträdare blef C. F. Rydquist 1866.

Efter att denne i tio års tid skött be-

fattningen, öfvertogs posten af Gustaf
Lind, hvilken fortsatte till 1885, då han
afgick. Sällskapet låg sedan nere till

1893, då E. T. Mankell återupptog dess

verksamhet. De följande dirigenterna

blefvo: O. J. P. Ferien 1895—96, Hugo
Andersson 1896—1905, Carl Gustaf Carl-

berg 1905—07, G. Kallstenius 1909—. Af
de vid konserterna representerade kom-
positörerna märkas: på 1840-talet Haydn
(delar ur "Skapelsen"), Handel (delar ur
"Samson"), Rink (passionskantat) m. m.;

på 1890-talet Mendelssohns skottska sym-^

foni, Josephsons "Quando corpus", Sö-

dermans "Vallfarten till Kevlar", Lind-

blads "Drömmarna", Mendelssohns "Eli-

as', Mozarts Requiem, Körlings "Håtu-
naleken". Hallens juloratorium uppför-

des 1909, Mendelssohns Paulus 1911. På
1890-talet bestod orkestern af 25 man och
kören af 40. Under 20. seklets första år-

tionde har orkestern vid enskilda till-

fällen förstärkts af k. hofkapellet. —
Litt.: Västernorrlands Alleh. 4. 5. 1912.

Härtig Magnus och Sjöjung-
frun, romantisk opera i 3 a. af Fr. Hed-
berg, musik af Iv. Hallström; pr. k. t.

Stockholm 1867; gifven 6 ggr.

1. Höeberg, G e o r g, f . 27. 12. 1872 i Kö-
penhamn; elev af k. danska konserv. (\V.

Tofte i violin, J. D. Bondesen i teori och
N. W. Gade i komp.) och af Halir i Ber-
lin; Anckerstipendiat 1898; violinist i

hofkap. Kphn 1897—1901; lärare i violin-

spel vid k. danska konserv, sedan 1900;

dirigent i Dansk Koncertforening sedan
1910; vikarierande k. kapellmäst. (under
Fr. Rungs sjukdom) sedan 1. 10. 1912; har
företagit konsertresor till Hamburg 1904

och Stockholm 1905; af H:8 kompositio-
ner må nämnas: operan "Et Bryllup i

Katakomberne" op. 8 (k. t. Kphn 1909),

sonat för p. och violin i G-dur op. 1,

romans f. violin o. ork. op. 3, 2 sånger
för bl. kör. a capella op. 11, 2 sånger för
4 mansröster op. 13, baletten "Paris
Dom" op. 17, 5 pianostycken op. 4,

"Blomster" 9 pianostycken op. 7, 3 sån-
ger op. 16.

2. E r n s t H., f. 14. 11. 1871 i Kphn,
den föreg:s broder; violoncellist; elev
af H. Becker i Frankfurt a. M.; anställd
i danska hofkap. sedan 1892, solocellist

sedan 1899.

3. A 1 b e r t H., f. 26. 4. 1879 i Köpen-
hamn; den föreg:s broder; operasånga-
re; elev af Algot Lange och J. Hey; af
hans roller märkas: Marsken i "Drot og
Marsk", Wolfram i "Tannhäuser", Tel-
ramund i "Lohengrin", Holländaren i

"Den flyg. Höll.".

Höga Majestät, vi alle, psalm
3; Hffiffner 3; går tillbaka till tysk ko-
ral (Zahn 8405: "Wachet auf, ruft uns
die Stimme) af 1599; i Sverige tryckt
1640 (se härom T. Xorlind, Sv. kyrko-
sångböcker före 1697, Kult o. Konst 1906
s. 284), dock ej upptagen som koral förr-

än 1808 hos Heeffner.

Högberg, M a 11 y, f. Ericsson, f. 9. 2.

1884 i Stockholm; sångerska (sopran);
elev af konservatoriet 1900 med O. Lejd-
ström som lärare i sång; genomgick
samtidigt operaskolan med fru Dagmar
Möller till lärarinna; debuterade på ope-
ran 28. 5. 1904 som Santuzza i "På Sici-

lien"; sjöng sedan Micaela i "Carmen"
och Agatha i "Friskytten"; blef därefter
stipendiat vid operan; 1904 ingick hon
äktenskap med musikdirektören E. Hög-
berg och har sedan sjungit å konserter,
där hon skördat rikt bifall.

Högtrycksstämmor i en orgel: pipor af
cylindrisk form med uppskärning, som
går rundt om pipan till mer än dess
halfva omkrets; piporna fordra spelluft

af särskildt högt tryck. H. ha uppfun-
nits af K. G. Weigle i Stuttgart.

Höljer, Johan Leonard, f. 1 Stock-
holm 1. 2. 1815, t därst. 11. 7. 1884; elev
af konserv. 1834; organist vid Franska
ref. kyrkan 1842 samt kort därpå vid Ka-
tarina kyrka; 1845 ass. LMA; musikkri-
tiker i Dagligt Allehanda 1848—49, Bore
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1850—51, Svenska tidningen 1853—59;

skref dessutom i Aftonbladet och Ny
tidn. f. musik. Bland hans kompositio-

ner märkas, förutom en del pianostyc-

ken, sångerna: "Guitarrspelerskan i Sa-

lerno", "Grafven och rosen", "I sommar-
kvällen", "Kantat vid prins Gustafs

dödsfest", "Skandinavisk sång", "Ader-

ton sånger om Jesu namn". I ms. fanns

efter hans död bl. a. ett deklamatorium
"Vargens dotter", ouverture till "Signe-

ra Luna" (båda af Almquist), solosån-

gerna "Skaldens morgonpsalm" (Teg-

nér), "Lärkröster i maj" m. m. H. ut-

vecklade äfven en omfattande verksam-

het som arrangör af sånger. Så arran-

gerade och harmoniserade (delvis äfven

komponerade) han melodierna till alla

Ahnfelts sånger, folkmelodier för Euna
och svenska gånglåtar af Dybeck, Hyl-

tén-Cavallii och Stephens' Sveriges hist.

och polit. visor samt Bergströms uppl.

af Geijer-Afzelii folkvisor. Dessutom ut-

gaf han Vaccais "Italienska sångens

grunder" 1853 och "Kort och lättfattlig

harmonilära för dilettanter" 1846 samt
öfversatte Hennings violinskola. H. upp-

trädde äfven som diktare med en del

samlingar: "Accorder från hemmet",
1849, "Vid Fyris' strand", 1872, samt no-

vellen "Konstnärens stjärna". H:s främ-

sta verk är hans "Musiklexikon" 1864

(med ett supplementhäfte 1867) på Abr.

Lundquists musikförlag. Något djupare

arbete är detta ej, och de flesta biografi-

erna äro mycket kort hållna. Bokens om-

fång kunde ej heller lämna tillfälle till

några mera ingående biografiska medde-
landen. De svenska musikbiografierna,

hvilka meddelas, gifva dock verket ett

ej ringa värde. Såsom ett första försök

till svenskt musiklexikon är boken utom-
ordentligt intressant. Envallssons och

Ahlströms musiklexikon (se Lexikon)
kunde ej tjäna honom till något rätte-

snöre, då Envallsson utelämnade alla

biografier, Ahlström nöjde sig med 5 ä

10 rader för hvar musiker. H:s lexikon

efterföljdes ej af något nytt, ehuru han
under 70- och 80-talet med ifver arbe-

tade på en ny kompletterande upplaga.

Året efter hans död annonserades i all-

männa tidningar, att en ny uppl. skulle

utkomma med utgifvarens egna tillsat-

ser, men af denna bok blef intet. — Litt.:

Själfbiogr. i Lex.; R. Bergström, Lef-

nadst. öfver J. L. H. (Sv. Landsm. VII:

1); Sv. Musikt. 1. 9. 1884.

Höj, mänska, höj ur gruset,
psalm 42; Heeffner hänvisar till mel. 33.

Höjning för en halfton tecknas: ^
(kors, t. Kreuz, it. diesi, höll. kruis, fr.

diése, eng. sharp), för en helton X; to-

nens bokstafsnamn får i förra fallet till-

lägget -iss, i senare fallet -ississ.

Hör ditt Zions bittra kla-
gan, psalm 386; Hseffner 386; går till-

baka till tysk koral (Zahn 6726: Eitel-

keit, vergängliches Wesen) af 1738; i Sve-

rige först med Hasffner.

Hör, Gud ännu sin nåd, psalm
323; Hseffner hänvisar till mel. 4.

I.

Ibach, Johannes Adolf, f. 20. 10.

1766, t 14. 9. 1848; grundade 1794 i Bar-

men en pianofabrik och orgelbyggnads-

anstalt; 1834 ingick sonen C. Rudolf
(t 26. 4. 1863) i firman, som fr. o. m.
1839 bar namnet "Ad. Ibach & Sohn";
1839 inträdde äfven sonen Richard
(t 11. 4. 1903 i Barmen); tredje sonen Gu-
stav I. grundade 1862 en egen firma;

1869 öfvertog Richard I. ensam orgel-

byggnadsanstalten och Rudolf (son

till C. Rudolf L, t 31. 7. 1892) ensam
pianofabriken (filial i Köln); 1895 tryck-

tes en hundraårsskrift öfver pianofir-

man ("Das Haus I. 1794—1894"). I.-flyg-

larna ha vunnit ett berömdt namn öfver

hela Europa och ha äfven i Norden blif-

vit omtyckta på grund af deras fylliga

ton och stora hållbarhet.

I blomman af min ungdoms
dagar, psalm 348; Haeffner hänvisar till

mel. 162.

I Bretagne, opera comique i 3 a.,

bearbetning från franskan, musik af

Siegfried Saloman; premiär å k. t. Sthlm
26. 5. 1898.

Ibsen, Bergliot, f. Björnson, f. 1869

i Kristiania (dotter af skalden Björnstj.

Bj. gift sedan 1892 med diktaren Henrik
I:s son f. statsministern Sigurd Ibsen);
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romanssångerska; 1887 elev af m:me Lii-

rig och Marchesi i Paris; lät 1888 höra

sig offentligt på en af minie Liirigs soa-

réer och väckte stor uppmärksamhet för

sin goda röst; sjöng 1898 med stor fram-

gång i Göteborg och Stockholm; hennes

röst är icke stor men särdeles sympa-
tisk; föredraget är fint och behagligt,

fraseringen förträfflig och hennes pia-

nissimo utsökt.

Ich bin ein Preusse, preussisk

folksäng; dikt af Bernhard Thiersch,

musik af A. H. Neithardt; skrifven för

Friedrich Wilhelm III:s födelsedag 1830.

Iconographie musicale, se Instru-
ment.

I dag om Herrans röst, psalm
173; Haeffner 173; motsvarar nr 380 i

koralpsb. af 1697; kan följas tillbaka till

1630-talet (Kalmar) och 1640-talet (Mön-
sterås); saknas i utländska källor.

I det djupa, i det höga, psalm
12; Haeffner 12; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 7916: Sollt ich meinem Gott

nicht singen) af 1790; i Sverige ej före

Hffiffner.

I din vård, som räcker till,

psalm 284; Haeffner hänvisar till mel. 40.

Idomeneo, opera seria i 3 a. af

Abbe Varesco, musik af Mozart; premi-

är i Miinchen 29. 1. 1781; sedan bl. a. i

Wien 1806 och Milano 1846; så vidt be-

kant är operan icke gifven i Sthlm eller

Kphn; före Mozart hade Campra 1712

skrifvit musik till samma ämne.
Idyll, landtligt stämningsstycke.

I Firenze, opera comique i 1 a. af

Daniel Fallström, musik af Heléne
Munktell; pr. k. t. Sthlm 29. 5. 1889.

Ifrån min födslotimma, psalm
445; Haeffner hänvisar till mel. 53.

I Guds församling Herren,
psalm 310; Haeffner 310; motsvarar nr 75

i koralpsb. af 1697; kan följas tillbaka

till 1640-talet (Mönsterås); saknas i ut-

ländska källor.

I Herrans namn far jag, psalm
370; Haeffner 370; motsvarar nr 136 i

koralpsb. af 1697; saknas i utländska
källor och äfven i svenska före 1697.

I himmelen, i himmelen, psalm
486; Haäffner 486; motsvarar nr 410 i

koralpsb. af 1697; finnes kort före ko-

ralpsb. i handskrift i Växiö (Rothman);
saknas i utländska källor.

I hoppet sig min frälsta själ.

psalm 487; Haeffner 487; motsvarar nr
411 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 1831: Ach Gott, er-

hör mein Seufzen und Wehklagen) af

1662; den gamla texten "Eja, mitt hjärta

rätt innerlig sig fröjdar" har stannat

kvar och sjunges ännu hos svenska all-

mogen; mel. har äfven allt sedan 1700-

talet varit i hög grad populär å sven-

ska landsbygden, något som föranledt

Hffiffner att antaga ett nordiskt ur-

sprung för mel.; då den tyska koralen

är honom välbekant, nödgas han sedan
antaga en invandring af mel. från Sve-

rige till Tyskland; i Danmark (där tex-

ten diktats) förekommer mel. först i

Kingos Gradual af 1699 (nu ej brukad).

Flera svenska folkliga melodivarianter

finnas tryckta, bl. a. i Ahlström, 300

nord. folkvisor s. 125, en annan från

Kalmar län i Jonas Stolts minnen s. 90

(förtecken 2 1? saknas), och en från Da-
larne i T. Norlind, Zur Gesch. d. schwed.

Musik (Die Musik III, 22) s. 244 f. (jfr O.

Byström, Ur medeltidens kyrkos. II, 59),

en från Västergötland upptecknad af

Rich. Norén i Sv. kyrkosångens vänners
koralb. (2. uppl.) nr 78 b. — Melodiens
folkliga namn är "N äfvervisa n".

Enligt svensk folktradition är melodien
författad af "vallpigan Elsa Andersdot-

ter" (se Ahlström). Några koralforskare

ha velat se en likhet mellan "näfver-

visan" och folkvismelodien "Kristallen

den fina". Likheten synes dock vara
tämligen tillfällig. — Om melodien se äf-

ven: Pr. Nodermann, Studier i svensk
hymnologi s. 184—187.

I Kristi sår jag somnar, psalm
480; Haeffner 480; motsvarar nr 3 i ko-

ralpsb. af 1697; Pr. Nodermann anser

mel. vara en förkortning af nr 396 i

kpsb. 1697. Haeffner 480 finnes äfven hos

Arrhenius 1691 samt i en Västeråshand-
skrift från 1600-talets andra hälft (e. 30).

II (it.), bestämda artikeln: den, det.

I lefvernets bekymmer sänkt,
psalm 454; Haeffner hänvisar till mel.

173.

I Marocko, opera comique ila.
omarbetning af franskt ämne, musik af

Josef Dente; pr. k. t. Sthlm 1866, repris

1895 och 1898.

Imbert, Hugues, f. 11. 1. 1842 i Niévre,

Frankrike, t 15. 1. 1905 i Paris; musik-
skriftställare; redaktör af "Guide mu-
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sical" i Briissel; utgaf i bokform: "Pro-

fils de musiciens" (1888; ny följd 1892),

"Potraits et Études" (1894), "La Sym-
phonie apres Beethoven" (1900), "Medail-

lons contemporains" (1903); dessutom tid-

ningsartiklar i franska och belgiska mu-
siktidningar samt smärre biografier och

studier öfver César Franck, Widor,
Brahms (tr. 1906), Bizet (1899) m. fl.

Imbroglio (it.), förvirring; ett afbrott

i en musiksats, som inträder, då takt-

arten eller aksentuationen hastigt för-

ändras.

IMG. = Internationella musiksällska-

pet (s. d.).

I min stilla hyddas sköte,
psalm 435; Haeffner hänvisar till mel. 136.

Imitatio (lat.), imitation, efter-

bildning; upprepning af en melodisk
figur på annat tonsteg; i flerstämmig

sats upprepning af en melodisk sats i

en annan stämma; i. aequalis mo-
t u s, i., däri den imiterande stämman
fortskrider åt samma håll; i. ca ner i-

c a n s, kräftgående i. (se canon); i.

inEequalis motus, i. åt motsatt

håll; i. per thesin et arsin, i.,

hvari motivet inträder på motsatta takt-

delar.

Impacientemente (it), otåligt.

Imperioso (it.), befallande, myndigt.
Impeto (it.), impetuoso, häftigt,

stormande.

Imponente (it.), bestämt, med distinkt

föredrag.

Impresario, entreprenör för ett opera-

eller konsertföretag på resande fot.

Impromptu (fr.), musikstycke utan be-

stämd form; fri fantasi.

Improperierna (af lat. improperium,
förebråelse), klagan vid korset; antifo-

ner och responsorier, hvilka ingå i lång-

fredagens mässa inom katolska kyrkan;
i sixtinska kapellet i Rom sjungas de i

den sättning, som Palestrina skrifvit

1560; den underbara verkan dessa körer

hade, blef till stor del bestämmande för

körmusikens öde inom katolska kyrkan;
trycktes f. ggn af Burney i London 1771,

dock i en moderniserad gestalt. Alfieri

utgaf dem 1840 i en mera ursprunglig
form.

Improvisera, fantisera, extemporera;
spela utan föregående skriftlig uppteck-

ning; ofta skiljer man mellan i. och
fantisera, hvarvid man med det förra

ordet afser en mera bunden form (t. ex.

en fuga). Midt emellan båda står va-

rierandet af ett tema. Alla konstarter

af fri extemporing stodo särskildt högt
i anseende under virtuosväsendets tid

(1810—50). Vid denna tid kunde ofta

konserter ges, vid hvilka programmet
till största delen utfylldes af improvisa-

tioner, fantiseringar och varierade tema.

I mänskors barn, som, psalm
285; Haeffner hänvisar till mel. 19.

In, till, i.

Incalzando (it.), bevekande, eggande.
Incarnatus, en del af C r e d o inom

mässan (s. d.).

Indeciso (it.), obestämdt.

Indisk musik; som konstmusik är den
i. m. mycket ålderdomlig; man måste
härvid skilja mellan den invecklade mu-
sikteorien och den mera enkla praktiska

musiken. Grundsystemet bildar en ton-

skala bestående af 22 deltoner (struti);

dessa toners motsvarighet till våra
kan närmast förtydligas med följande

schema:

Den diatoniska skalan har uppstått ur

den 22-delade genom en indelning af to-

nerna i klasser allt efter deras bety-

delse, så att de viktigaste fått 4, de

därnäst 3, sedan 2 och 1 struti. Till för-

sta gruppen med fyra deltoner höra
kvart och kvint (c f g), till andra grup-

pen med 3 deltoner höra sekund och

sext (räknadt från grundtonen: d och a),

till tredje gruppen med 2 höra ters och

septima (e h), till fjärde med 1 höra
slutligen de kromatiska tonerna (ciss,

diss etc). Indelningsgrunden synes täm-

ligen dunkel, men en indisk teoretiker

från äldre tid förklarar det hela så, att

första klassens toner voro de äldsta och

först brukade, sedan kom andra grup-

pens toner som tillägg, därefter tredje

och sist fjärde. Ordna vi nu tonerna,

så att vi till hvarje ny grupp af toner

lägga de föregående, få vi följande ut-

vecklingsgrader: I c f g; II c d f g a;

III cdefgah;IVc ciss d diss e f

fiss g giss a aiss h. Denna utveckling

hvilar emellertid på alldeles samma
grundprinciper som öfriga musiksystem,

nämligen först en grundform med kvart-

kvintförhållande (kvart-helton), sedan.
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en pentatonisk skala, därnäst diatonisk

och sist kromatisk. Vi återfinna i den

grekiska musikens grundsystem alldeles

samma former med e a h e som ytter-

sta ram; den pentatoniska figuren e fiss

a h ciss bildade äfven de viktigaste to-

nerna i de kromatiska tetrakorden (se

Grekisk musik). Det synes därför som
strutisystemet snarare vore en hjälp till

att förklara skillnaden i "rang" mellan

tonerna än ett försök att göra en verk-

lig tonindelning. Med den praktiska

musiken har det ej något att skaffa.

De deltoner mindre än en half, som de

nyare teoretikerna (som S. M. Tagore)

medtaga i en del indiska melodier, hvila

på helt andra förutsättningar än stru-

tiindelningen. Den diatoniska skalans

toner ha namn, hvilka sedan förkortats

till endast första stafvelsen och heta då:

sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. — Den i. m.

betjänar sig af en tämligen ålderdomlig

notskrift hvilande på bokstafsbeteck-

ning jämte tecken för rytm m. m. Af
musikinstrument är vina (s. d.) mest
inhemsk och har bibehållit sig från ur-

minnes tider i tämligen oförändrad ge-

stalt (se illustr.-bil. I, 7 här). Af öfriga

stränginstrument må nämnas ravani-

stron, magouri, hvilka dock af indierna

själfva ej anses som fullt inhemska. Så-

väl blås- som slaginstrument ha inder-

na af en mångfald typer. — En vokal-

musik hvilande på recitativiska förut-

sättningar med inledningston (graha),

slutton (nyasa) och perkussionston (an-

sa) samt stigande (udätta) och fallande

aksent (anudatta), circumflex (svarita)

m. m. (se närmare härom: T. Norlind,

Om språket o. musiken s. 15—17). — Om
musikens stora betydelse i de indiska

folkens lif tala bl. a. de många om-
nämnandena om musikens verkan pä
sinnena, hvilka bevarats i den indiska

skönlitteraturen. Indiska melodier ha
på senare tiden upptecknats fonogra-

fiskt och därigenom blifvit på ett för

vetenskapen användbart sätt återgifna;

såväl äldre som yngre skrifter om den
indiska musikteorien medtaga äfven här
och där några melodier. — Af littera-

turen öfver i. m. förtjänar i första hand
nämnas den indiske rajans, Sourindo
Mohun Tagore, skrifter (om T. och

hans arbete för återställandet af den
gamla musiken se Fr. Chrysander i Allg.

Musikzeitung 1879). Denne indiske mu-
siklärde deltog i en orientalistkongress

liotek en präktig samling skrifter öfver

indisk äldre och nyare musik. Uppsala
univ-bibl. kan, tack vare dessa skrifter,

anses ha en af de fullständigaste sam-
lingarna modern indisk musiklitteratur

(t. o. m. fullständigare än den motsva-
rande i k. b. i Berlin). En annan rikhaltig

samling finnes i Mus. ak:s bibi., Sthlm.

Tagores bästa bok är Hindu music 1875

—82, innehållande i nytryck en samling
äldre svårtillgängliga böcker om indisk

musik (däribland W. Jones, On the mu-
sical modes of the Hindoos, 1792 [tysk

öfvers. af Dahlberg 1802]); en annan mera
populär bok af T. är "Six principal rå-

gas", med utförlig historisk inledning.

Den sydindiska folkmusiken samt de in-

diska instrumenten finnas utförligt be-

skrifna i C. E. Days: Music and musi-

cal instruments of southern India and
the Deccan, 1891. Ett försök till för-

klaring af den indiska musikteorien ger

oss A. H. Fox Strangway: The Hindu
scale (Smlb. IMG IX). Om den gamla
rituella i. m. se: Fr. Chrysander, Uber
die altindische Opfermusik (Viertelj. f.

MW. I, 1885 s. 21 ff.). Indiska melodier

efter fonogram finnas återgifna i: O.

Abraham och E. M. v. Hornbostel, Pho-

nographierte indische Melodien (Smlb.

d. IMG. V), E. Felber, Die indische Mu-
sik d. vedischen u. d. klass. Zeit (XXIII
Mitteilung der Phonogramm-Archivs-
Kommission, Wien 1912). Den indiska

musikens historia i populär form med-
delas slutligen i Fetis och Ambros' mu-
sikhistoriska verk.

[d'] Indy, Paul Marie Théodore Vin-
cent, f. 27. 3. 1851 i Paris; elev af César

Franck vid konserv, i Paris och 1873 af

Fr. Liszt; 1875—80 kördirigent hos Co-

lonne o. 1887 kördirigent vid Lamoureux-
konserterna; mottog efter C. Francks
död ordförandeskapet i "Société natio-

nale de musique", hvars medstiftare han
1871 varit; blef föreslagen till komposi-

tionsprofessor vid konserv, efter Guirot

men mottog ej platsen; grundade 1896

tillsammans med Al. Guilmant och Ch.

Bordes den högt ansedda musikskolan
"Schola cantorum", hvars chef han allt-

sedan dess början varit. I. är inspek-

tör öfver sångundervisningen i Paris. —
LMA 1910. — Som kompositör har han

27
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vunnit ett stort erkännande och står för

närvarande som en af den franska mu-
sikens ledande krafter. 1875 uppförde

Pasdeloup hans Piccolominiouverture;

1885 vann han staden Paris' pris med
körverket "Le chant de la cloche" (uppf.

f. ggn af Lamoureux 1886); Piccolomini-

ouverturen omarbetade han och förena-

de den med "Camp de Wallenstein" (So-

ciété nationale 1880) samt "Mört de Wal-

lenstein" (Concert populaire 14. 3. 1880)

till en trilogi "Wallenstein" (alla tre

tills. f. ggn gifna af Lamoureux 26. 2.

1888); redan 1875 hade han dessutom

skrifvit en symfoni "Jean Hunyade"
samt 1878 ouverturen "La forét enchan-

tée". 1886 följde "Symphonie Cévenole",

1891 orkestersuiten "Tableaux de voy-

age" (op. 36), 1897 symfoniska variatio-

nerna "Istar" (op. 42), 1904 andra sym-

fonien i B-dur (op. 57); dessutom en

mängd kammarmusik, verk för soloin-

strument, sånger, körverk, pianostycken

m. m. Ehuru I:s största begåfning lig-

ger inom instrumentalmusiken, har han
dock vunnit stora framgångar äfven

som operakompositör genom operorna

"Fervaal" op. 40 (Briissel 12. 3. 1897),

"L'Étranger" op. 53 (Briissel 7. 1. 1903).

L arbetar alltid med stor grundlighet

och hans stora teoretiska kunskaper

framlysa öfverallt. Såsom god Franck-

elev framträder ständigt hans förkärlek

för liflig musikalisk färggifning. I. skat-

tar aldrig åt publikens smak och hans

verk ha alltid karaktären af hög andlig

förfining. Såsom musikteoretisk förfat-

tare har han framträdt med den för-

träffligt skrifna boken "Cours de com-

position musicale" (1902). I. skref äfven

en C. Franckbiografi (1906).

Infernale (it.), djäfvulskt.

Infinito (it.), oändligt.

Infrabas, orgelstämma= subbas; 16 el.

32 fot.

Inganno (it.), skenslut.

Ingelius, Axel Gabriel, f. 26. 10.

1822 i Säkylä skn, Finland; f i Nystad
2. 3. 1868; litterär författare af Alm-
qvists skola, därjämte musiker; vistades

mestadels i Åbo, där han fick sitt uppe-

hälle genom tidningsskrifvande, piano-

stämning och konserter; som musiker
utgaf han: Åtta sånger vid piano (1843),

Smärre sånger vid piano (1846), Trenne
dikter satta i musik (1847), Smärre sån-

ger vid piano, 2 hftn (1848), Sex sånger
ur Fänrik Ståls sägner (1852), Sång-
stycken vid pianoforte; Cypress-sånger

(1857), Ouverture till biskop Henrik och
bonden Lalli; af en opera "Junkerns
förmyndare", hvilken ansetts som hans
bästa verk, trycktes endast en marsch;
i ms. efterlämnade han dessutom sym-
fonier, ouverturer, marscher m. m.; af

hans sånger skattas högst melodien till

C. F. Dahlgrens Vårsång; en del af solo-

sångerna upptogos i den populära sång-

samlingen "Det sjungande Finland". I.

var som musiker helt och hållet autodi-

dakt och behärskade endast i mycket
ringa grad de musikaliska konstformer-

na; hans kompositioner äro därför till

stor del regellösa, och endast de här och

där lyckligt träffade vismelodierna ha
lefvat in i senare tid; med mera vårdad
musikalisk uppfostran hade han helt

säkert kunnat blifvit en kompositör af

rang. I, uppträdde äfven som musik-
kritiker och visade äfven som sådan
stor begåfning. — Litt.: Finsk biogr.

handbok; O. Andersson, Musikskriftstäl-

lareverksamhet i Finland under medlet
af 19:de seklet (Tidn. f. musik 1911 nr 3

och 1912 nr 8).

Ingenue (af lat. ingenuus, medfödd,
naturlig), okonstlad, naiv; brukas mest
som teaterterm.

Inledningston (note sensible, fr.; nota

characteristica, lat.), sjunde tonen i dia-

toniska skalan.

Inne (it.), hymn.
Innocente (it.), anspråkslöst, oskulds-

fullt.

Inquieto (it.), oroligt.

Insensibile (it.), omärkligt.

Instabile (it.), obeständigt, ovaraktigt.

Instante (it.), trängande, drifvande.

Institut de France, Franska insti-
tutet, Frankrikes högsta officiella kor-

poration för vetenskap och konst; om-
fattar sedan 1832 fem olika akademier,

däribland som nr 4: Académie des
beaux-arts, hvilken äger en afdel-

ning för musiken: Section de com-
position musicale; denna utsän-

der på statens bekostnad hvarje år en,

ur konservatoriet utgången, elev för att

denne må i Kom vidare utvidga och
fullända sina kompositionsstudier (se

R o m p r i s e t). Af berömda sekrete-

rare inom musikafdelningen må nämnas
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Halévy (s. d.). Napoleon III stiftade

1859 ett pris "Le prix de l'institut" (20,000

fr.), hvilket hvartannat år utdelas af

institutet, omväxlande af de fem akade-

mierna, så att det hvart tionde år fal-

ler inom musikafdelningen och då gif-

ves åt någon allmänt känd och aktad
musiker.

Instrument (lat. instrumentum, it.

stromenti), tonverktyg. Instrumentens
klassificering har skett efter flera olika

grundprinciper. I våra dagar har det af

V. Ch. Mahillon (1880) försökta vunnit

den största efterföljden, bl. a. af Mu-
sikh. museet i Sthlm (1902), Norsk Fol-

kemuseum (1904), Musikh. museum i

Kphn (1909). Enligt detta indelas in-

strumenten i fyra hufvudgrupper: I

Själfklingande instr.; II mem-
braninstr.; III blåsinstr.; IV
stränginstr. Till första gruppen
höra de i., hos hvilka klangen frambrin-

gas af en elastisk kropp medelst slag,

gnidning el. knäppning; hit höra: bäc-

ken, klockor, kastagnetter, glasinstr.

(glasharmonika m. fl.), träspel, käpp-
spel, stålfiol, munharpa ("Maultrom-
mel"), stämgaffel, adiafon m. fl. Vid i.

af andra gruppen frambringas tonen af

ett öfver en ram utspändt skinn, som
sättes i svängning medelst slag; hit

höra: trumma, tamburin, puka. Blås-

instrumentens stora grupp omfattar två

underafdelningar: A. med munblås-
n i n g: 1. med läppmunstycke (flöjt);

2. med rörmunstycke a. dubbel tunga
(oboe, fagott etc), b. enkel tunga (kla-

rinett m. fl.), c. fri tunga (blåsharmoni-

ka, ackordflöjt m. fl.); 3. med kittelmun-
styeke (naturhorn, trumpet, valdhorn,

basun, tuba m. fl.); med mekanisk
blåsning (orgel, harmonium, drag-

liarmonika m. fl.). Stränginstrumenten
delas i tre underafdelningar: A. utan
stråke: 1. utan hals (harpa, eittra

m. fl.), 2. med hals (luta, mandolin, ci-

ster, gitarr m. fl.); B. med stråke:
1. hvälfd botten (äldre former), 2. flat

botten (nuvarande former) ; klaver
och piano: 1. klavikord, 2. klavicym-
bel, spinett, virginal, 3. hammarklavér,
pianoforte. — Till instrumenten räknas
i regel ej eolsharpan, ej heller återgif-

ningsapparaterna fonograf och gram-
mofon. För akustiska undersökningar
.begagnas: monokord, stämgaffel och si-

ren. — Litteraturen om musikinstru-

menten är synnerligen omfångsrik. Rör.

de västasiatiska kulturfolken är K. En-
gels "The music of the most ancient

nations" (1864; 2. uppl. 1870; 3. uppl.

1909) den bästa källan; rör. medeltidens
musikinstrument se särskildt: H. Leich-

tentritt, Was lehren uns die Bildwerke
des 14.—17. Jahrhunderts iiber die In-

strumentalmusik ihrer Zeit, Smlb. d.

IMG VII; E. Buhle, Die musikalischen
Instrumente in den Miniaturen des frii-

hen Mittelalters, 1903; för 1500-talet

kunna nämnas tvenne under samma år-

hundrade tryckta böcker: Seb. Vir-

dung Musiea getutscht und ausgezogen
1511; A. Agricola, Musiea instrumentalis

deudsch, 1528, 30, 32, 42, 45; båda dessa

finnas i nyuppl.; ett nyare verk öfver

samma ämne är: J. W. von Wasielew-
ski, Geschichte d. Instrumentalmusik in

XVL Jahrh., 1878; för 1600-talet se: M.
Prätorius, Syntagma musicum, 1614—18;

Girol. Desideri, Discordo della musiea,

1671; för 1700-talet: F. Bronanni, Gabi-
netto armonico 1722 (nytryck 1806 i

Descrizioni degl' instrumenti armonici,

I, II); för 1800-talet föreligga flera i.-

beskrifningar behandlande såväl äldre

som nyare instrument; de flesta utgöra
kataloger öfver i.-samlingar; de främsta
och mest belysande äro: V. Ch. Mahil-
lon, Catalogue descriptif et analytique

de musée instrumental du Conserv.

royal de mus. de Bruxelles, 1880 (2. uppl.

1893—1900, 3 bd); C. Engel, Musical in-

struments, 1874; A. J. Hipkins, Musical
instruments, historic, rare and unique,

1883; L. Pillaut, Instruments et musi-
ciens, 1880; A. Hammerich, Musikhisto-

risk museum, Kbhn 1909 (tysk uppl.

1911). — Goda samlingar af äldre och
nyare instrument äro bl. a.: i.-samlin-

gen i South Kensingtonmuseet, London;
i.-saml. i Berlin, Köln, Paris; i Norden
är i.-saml. i Köpenhamn den bästa;

Norsk Folkemuseum i Kristiania äger
en tämligen god samling; i Stockholm
finnas tvenne offentliga samlingar: Mu-
sikhistoriska museets och Nordiska mu-
seets (båda med tryckta specialkatalo-

ger); af privata samlingar förtjäna

särskildt att nämnas: F. W. Galpins i

Hatfield, Essex, England, A, Obrists i

Eisenach och C. Claudius' i Köpenhamn.
— Forskningen om musikinstrumenten.
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sådana de äro framställda i bild sedan

1400-talet, har först på senare tiden blif-

vit planmässigt bedrifven. Vid inter-

nationella musikkongressen i London

1911 tillsattes på initiativ af F. Scheur-

leer, Haag, en särskild kommitté "I c o-

nographie musical e", hvilken

skulle åstadkomma en bibliografi, öfver

musikinstr. framställda å bilder i de

offentliga tafvelsamlingarna i världen

(se härom D. F. Scheurleers föredrag

"Iconography of musical instruments" i

Report of the 4th congress of the Int.

mus. soc. London 1911). — Öfver instru-

menten se vidare under de enskilda

namnen, där äfven speciallitteraturen

finnes angifven; rör. i.-samlingarna och

dess historia m. m. se under Musik-
historiska museer.
Instrumental, det som utföres af mu-

sikinstrument utan medverkan af sång-

röster (vokal är motsatsen).

Instrumentalmuseer, se M u s i k h i-

storiska museer.
Instrumentalmusiken som själfständig

konst är relativt ung. Redan hos gre-

kerna i 6. årh. f Kr. omtalas samspel

mellan flera instrument, och de assy-

riska och egyptiska bildverken visa oss

hela orkestrar. Dock veta vi intet, hur

denna musik varit beskaffad. Då fler-

stämmig i.-musik, åtminstone officiellt,

var utesluten, kan det väl knappast va-

ra tal om någon fullt utbildad konst-

musik. Under medeltiden stod i. högt

på 1000-talet, och de följande århundra-

dena förde utvecklingen ännu vidare.

Dock kunna vi äfven här ej draga

några för vidtgående följder rörande i:s

utveckling som samfälld orkestermusik.

Soloinstrument med eller utan sång fö-

rekommo ofta under den senare medel-

tiden, och med 1200-talet torde den in-

strumentala tekniken ha nätt en tämli-

gen hög ståndpunkt. Enligt A. Sche-

rings undersökningar synes den vokala

musiken under 1300-talet rent af varit

starkt påverkad af den instrumentala;

en del af det vokalt satta melodimate-

riellet synes t. o. m. egentligen ha va-

rit tänkt för instrument (orgel?). Un-

der 1300-talet omtalas äfven en högt ut-

bildad lutmusik särskildt som ackom-

pagnement till sång. Först med 1500-

talet blir det instrumentala notmateriel-

let större, så att vi noggrannare kunna

följa utvecklingen. I början utgaf man
böcker för sång el. instrument, så att

man allt efter behag kunde utföra styc-

ket som vokal flerstämmig sats med
den underlagda texten, eller, om instru-

ment funnos till hands, som samklang
mellan flera instrument. Valet af in-

strument öfverlämnades åt de spelande

själfva. Vanligen valde man instru-

ment af samma slag, hvilka därför nä-

stan alltid funnos i olika storlekar och

tonomfång. En flerstämmig komposi-

tion med sopr., alt, ten. o. bas kunde
därför mycket väl utföras af uteslutan-

de flöjter med samma tonomfång som
sångrösterna. Efter hand blefvo violerna

(violinerna) de vanligaste, och det heter

då ej sällan på en boktitel "fiir allerhand

musikalische Instrumente besonders Vio-

len". Vid samspel af flera instrument

antingen vid solobesättning el. flere vid

hvarje, hörde nästan alltid (efter 1600)

ett klaver- el. orgelinstr. som grundin-

strument, hvilket ätergaf det väsentli-

gaste af alla de samklingande instru-

mentens melodier. Detta grundinstru-

ment medräknades i regel ej och hade
ej heller någon själfständig plats i or-

kestermusiken. För utbildandet af sär-

skilda instrumentala konstformer ha so-

loinstrumenten under 1500-talet spelat

en stor roll, särskildt lutan, klaveret

och orgeln. Tre instrumentala konst-

former funnos för dem: den arrange-

rade vokalkompositionen, dansen och

det själfständiga musikstycket. Den för-

sta formen fick sin utbildning hufvud-

sakligen i Tyskland, där den snart blef

en verklig konst med tydlig skillnad

mellan vokal och instrumental teknik.

Den vokala satsen blef "kolorerad" d. v.

s. alla uthållna toner i den vokala kom-
positionen försågos med fioriturer. Af
harmonierna medtogos endast de vä-

sentligaste, och dessa vokalarrange-

ments kommo därigenom att bli af be-

tydelse för utbildandet af känslan för

ackordföljder i stället för stämföljder;

förut hade samklangen varit en följd

af själfständigt rörliga stämmor; nu
däremot blef samklangen en medbetin-

gelse vid tonverkets skapande. Denna
utveckling försiggår på tysk grund och

synes ha nått sin afslutning redan vid

1500-talets slut. Dansens utbildning äger

hufvudsakligen rum i Frankrike, och
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ur dansrytmen utbildar sig den homo-
fona musiken, där fioriturverket är ak-

tadt ringa, men melodiindelningen så

mycket klarare. Homofoniens utbild-

ning går sedan hand i hand med det

musikaliska tänkandet ackordvis i st.

f. stämvis. Den själfständiga i. utbil-

dades i Italien, och skapade där de nya
rent instrumentala konstformerna: c an-

zon, sonat, fuga. I motsats till den
tyska och franska i. var den italienska

afgjordt polyfon och bibehöll hela år-

hundradet igenom denna karaktär. Först

med 1600-talets melodi och operans ska-

pande blef äfven här förhållandena an-

norlunda. Under 1600-talet var s u i t e n
den högsta instrumentala konstformen,

utbildad som den var ur den franska

och italienska instrumentalmusiken un-

der 1500-talet. Efter 1650 går suitens ut-

veckling i tvä riktningar, den ena på
fransk botten, den andra på tysk. Den
franska betonar dansens karaktär och
söker individualisera de enskilda dans-

arterna och därmed suiten som konst-

form; den tyska betonar kombinationen
afsatserna och söker förallmänliga for-

men och skapa karaktärsstycken i st. f.

danser; med den franska kulturens se-

ger på 1680-talet tränges den tyska un-

dan, och såväl Bach som Handel stå

närmast den franska riktningen i sina

suiter. Den italienska sonaten och can-

zonen från 1500-talets sista år utbildas

under 1600-talet utan att nämnvärdt röna
inflytande från suiten. Först omkring
år 1700 tränger den italienska musiken
segrande igenom och därmed också de
italienska instrumentala konstformerna.

Italien hade under 1600-talets senare del

särskildt vårdat solosången och solospe-

let. Såväl vokalt som instrumentalt

ledde detta till ett skarpt framhäfvande
af det tekniska, så att röstens eller in-

strumentets karaktäristiska egenskaper
särskildt framträda; det begynnande
1700-talet blir därför virtuositetens tids-

ålder. Med 1600-talets slut upphörde lu-

tan att vara bestämmande för konstfor-

mernas utveckling, och den nu färdig-

bildade violinen blir i stället normgif-
vande. Vid 1700-talets midt ersättas

gambainstrumenten af violoncellen och
därmed får stråkkören sin definitiva

form. På tysk grund skapas kort ef-

ter 1750 stråkkvartetten och med

1780-talet har redan kammarmusiken
fått en själfständig odling. Suiten upp-

går efter 1740 i sonaten, och den från

Italien och Frankrike stammande ouver-

turen får sin fullt afrundade form vid

samma tid. Genom kombination af

ouverture- och sonatformen uppstår slut-

ligen symfonien. Med Mozart och

Haydn tager Tyskland definitivt led-

ningen inom i., samtidigt som orkester-

tekniken individualiseras. Vid 1700-talets

slut står i. afgjordt främst utöfver vo-

kalmusiken, och med Beethoven tillkäm-

par den sig öfverherraväldet. Det med
romantiken allt starkare framträdande

intresset för tonmålningar skapar slut-

ligen med 1840-talet (Berlioz, Liszt) den

symfoniska dikten. I:s seger vid

1800-talets början låter en ny störtflod af

virtuosprestationer flöda öfver Europa,

och först 1850-talets djupare uppfattning

af förhållandet mellan produktiv och re-

produktiv tonkonst sätter en gräns för

dess vidare utbredning. Virtuostiden har

dock ytterligare individualiserat den re-

dan på 1780-talet danade Konsertfor-
men, på samma gång virtuosväsendets

förkärlek för fria improvisationer för-

djupar konsertfantasien. Vid

1800-talets midt uppträder den gamla
suitformen i ny gestalt som orkester-
s u i t e, och därmed lämnas nya möj-

ligheter för utbildning af i. Vid 1900-

talets början kämpa alla 1800-talets

konstformer bredvid hvarandra om mak-
ten: symfonien, symfoniska dikten, sui-

ten, konsertfantasien, stråkkvartetten o.

sonaten. — Rörande källorna till i:s hist.

se under de enskilda instrumenten och

konstformerna.

Instrumentation, orkestrering,
fördelningen af en orkesterkompositions

olika stämmor på instrumenten. Man
skiljer härvid på instrumentering af en

komposition redan från början tänkt för

orkester och en för orkester utförd ar-

rangering af en komposition för ett el.

flera soloinstrument. Ett lärorikt exem-

pel på det senare slaget bildar Webers
"Aufforderung zum Tanz", ursprungligen

satt för piano men arrangerad för stor

orkester dels af Berlioz dels af Wein-
gartner. I och med instrumentationen

blir det musikaliska innehållet ställdt i

nytt ljus genom karaktäristisk färggif-

ning och individualisering i de olika in-
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strumenten. — Se vidare Orkestre-
ri n g.

Instrumentationslära, kunskapen om
de enskilda instrumenten, deras tonom-

fång, klangkaraktär m. m., samt instru-

mentens sammansättning till en orke-

ster. Berlioz' Traité de Tinstrumenta-

tion (1839; senare uppl. af Rich. Strauss)

blef som lärobok af grundläggande

betydelse. De föregående (Francoeur

1772, Vandenbroeck 1880, Mirecki 1825,

Sundelin 1828, Catrufo 1832, J. G. Kast-

ner 1837) kunna endast betraktas som
små försök till i. Af de närmast efter

B. följande märkas: A. B. Marx, Die

Lehre v. d. musikalischen Komposition,

Bd IV (1847); J. Chr. Lobe, Lehrbuch
d, mus. Komposition (1850—67), Bd II;

Fr. A. Gevaert, Traité d'instrumenta-

tion (1863; ny uppl. 1885); s. förf., Cours

méthodique d'orcliestration (1890); E.

Prout, The orehestra (1898, 99); H. Rie-

mann, Katechismen der Musikinstru-

mente und der Orchestrierung (1902). —
Kunskapen om äldre och nyare instru-

ment bildar numera en afdelning för sig

inom musikhistorien; se Instrument
och Orkester.
Instrumentera, sätta för flera olika in-

strument samfälldt; se Instrumen-
tation.
Instrumentering, se Instrumen-

tation.
Instrnmentfabrikationsorter, särskildt

för stråkinstrument finnas flerstädes i

Sachsen, Schwarzwald, Bayern och Böh-
men; de mest kända äro de i Markneu-
kirchen (sedan 1834), Klingenthal (sedan

1843), Adorf (sedan 1860), alla i Sachsen;

Furtwangen (1868), Unterkirch, Villin-

gen, Vöhrenbach, alla i Schwarzwald.
Graslitz och Schönbach i Böhmen; dess-

utom i Mittenwald i öfre Bayern (se

K 1 o t z) samt i Mirecourt i Vogeserna
(Frankrike)..

Instruments (fr.), instrument; i. å

c o r d e s, stränginstrument; i. a v e n t,

blåsinstrument.

Insulatorer, glasskifvor, hvilka kunna
läggas under ett pianos fötter för att

upphäfva det hinder för resonansens

spridning, som golfmattor kunna åstad-

komma i ett rum.

Intavolatnra (it.), se T a b u 1 a t u r.

In teger vit se, ett af Horatius'

oden (I, 22); F. F .Flemming skref c.

1800 en mycket populär musik (mans-

kvartett) till detta ode (förändrad rytm);

sjunges ofta vid begrafningar, minnes-

fester m. m.

Intendent, föreståndare, chef (för tea-

ter m. m.).

Interludium (lat.), mellanspel; vanli-

gen brukadt om de förmedlande ackor-

den, som spelas af organisten mellan

hvarje vers i en koral; under 1800-talets

förra del voro sådana i:er mycket van-

liga, och vid årh:s midt insköt man
t. o. m. i. mellan hvarje versrad. Sven-

ska exempel på sådana i. finnas i G,

Mankells koralbok (ms. i Mus. ak:s

bibi.). I Tyskland förekomma i:er bl. a.

i Chr. H. Rinks "XXIV Choräle" op. 64

(1804); typiska exempel på orkester-i.

mellan versraderna i en koral finnas bl.

a. hos Mendelssohn (t. ex. i Paulus nr 16:

"Wachet auf ruft uns" och Elias nr 15:

"Wirf dein Anliegen."

Intermezzo (it.), intermedium
(lat.), entr'acte (fr.), mellanspel; äf-

ven namn på en musikalisk konstart

från 1700-talet; redan mot slutet af

1500-talet omtalas mellanspel af mu-
sikalisk natur i dramer och skådespel;

de behandlades vanligen ej som teater-

stycken utan skrefvos i madrigalstil;

vid 1700-talets början omtalas i. som fria

inlägg mellan akterna i opera seria (en

samling sådana är tryckt i Amsterdam
1723). De spelades som teaterstycken,

men utan att handlingen stod i något

förhållande till den utförda operan. Ofta

voro de af skämtsamt innehåll och ej

bundna af några särskilda regler. De
utmärkte sig för en viss naturlig frisk-

het och blefvo snart så populära, att

man utbildade dem till själfständiga

stycken utan samband med operan. Hos
Nicola Logroscino hade i. ännu karaktär

af parodierande teaterstycke, men med
Pergolese erhöll stilen mera konstnärligt

allvar. Den sistnämndes främsta verk

"La serva Padrona" visar stilen i sin

högsta fulländning. Ur i. utgick sedan

opera buffa (s. d.). — Under 1800-

talet användes namnet ofta i de fria in-

strumentala styckena, hvilka spelades

som inledning till de enskilda akterna.

Sådana i. (entr'acter) finnas bl. a. i

Beethovens Egmontsmusik och Mendels-

sohns Midsommarnattsdrömsmusik. Nam-
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net i. brnkas slutligen äfven om ett kort

mellanstycke i en symfoni, kammarmu-
sik el. sonat (så t. ex. hos Schumann,
Brahms, Mendelssohn).

Internationella mnsiksällskapet, I n-

ternationale Musikgesell-
s c h a f t ("IMG"), stiftadt 1899 på fir-

man Breitkopf & Härtels tillskyndan.

Sällskapets uppgift är att utgöra en

sammanslutning mellan musikforskare

och för musikens historia intresserade

samt lämna tillfälle till tryckandet af

vetenskapliga fackuppsatser inom mu-
sikvetenskapens område. Sällskapet ut-

ger årligen tvenne publikationer "Zeit-

schrift der intern. Musikges." och "Sam-
melbände der intern. Musikges.", den

förra utkommande en gång i månaden,
den senare en gång i kvartalet. 1903

skedde en nykonstruering af sällskapet.

1899—1903 var O. Fleischer, Berlin, ord-

förande, 1904—1908 H. Kretzschmar, Ber-

lin, sedan A. Mackenzie, London och

J. Ecorcheville, Paris. "Zeitschrift" re-

digerades intill 1903 års slut af O.

Fleischer och M. Seiffert, Berlin, sedan

af A. Heuss, Leipzig. "Sammelbände"
utgafs under första perioden af O.

Fleischer och Joh. Wolf, Berlin, sedan

af M. Seiffert, Berlin. Sällskapet består

af landsafdelningar ("Landessektionen")

med själfständig styrelse. Landsafdel-

ningen förgrenar sig sedan i ortsförenin-

gar ("Ortsgruppen"). Centralstyrelsen

består af ordförandena i landsafdelnin-

garna jämte sällskapets sekreterare och
kassör. Centralstyrelsen utser som verk-

ställande utskott tre personer: ordf.,

sekr. och kassör. Medlemsantalet utgör

för närvarande något öfver 1,000 perso-

ner (däraf ett 50-tal från Sverige—Dan-
mark—Norge—Finland). Den svenska

landsafdelningen grundades 1902 i Mal-
mö af C. Claudius och T. Norlind och

består för närvarande, förutom af de

båda stiftarna, af K. Valentin, C. Nord-
qvist, R. Andersson. Tvenne ortsför-

eningar finnas i Sverige, en i Stockholm
och en i Malmö. Flera andra äro un-

der bildning. Ordförande och sekrete-

rare i den danska landsafdelningen äro

A. Hammerich och W. Behrend; de mot-
svarande i Finland äro I. Krohn och O.

Andersson. Sällskapet har haft flera

kongresser: Leipzig 1904, Basel 1906, Wien
1909, London 1911; den nästa är utsatt

till Paris 1914. Utförliga berättelser rör.

dessa finnas tryckta fr. o. m. 1906. Säll-

skapet utger jämte de ordinarie publika-

tionerna sedan 1903 en serie "Beiheften".

Inom sällskapet har äfven bildats sär-

skilda fackliga grupper för medeltida

musiktraktat, lutmusik och tabulaturer,

musikbibliografi och musikikonografi.

IMG har haft en mycket stor betydelse

för musikvetenskapens utveckling under
20. seklets första decennium och i hög
grad befrämjat samförståndet mellan

musiker, musikhistoriskt intresserade o.

musikforskare.

Interruption (fr.), afbrott.

Intervall (af lat. inter, mellan och val-

lus, påle), mellanrum; förhållandet mel-

lan tvenne toner med afseende på sväng-

ningstal och ljudvågslängd; svängnings-

talsförhållandet bestämmes efter öfver-

tonens tal; för att beteckna intervallerna

i den diatoniska skalan begagnar man
de latinska ordningstalen; efter öfver-

tonsserien erhållas följande intervaller

tillhörande den diatoniska skalan (de

med + betecknade äro något högre än
de i diatoniska skalan förekommande,
de med minus betecknade något lägre):

duodecima
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septiman (c : b= 9 : 16) ; genom en hälf-

tens sänkning blir i. "förminskad", ge-

nom en halftons höjning "öfverstigan-

de". Följande i. räknas till de konsone-
rande: kvart, kvint, oktav, st. och 1. ters,

st. och 1. sext; de öfriga äro dissone-

rande. De intervaller, som närmast öf-

verskrida en oktav, äro: nona (c : d'

=

4 : 9), decima (c : e' = 2 : 5), undecima
(c : f= 6 : 16) o. s. v. Förhållandet 4 : 7

betecknas i allmänhet som den "natur-

liga septiman"; denna intervall står

närmast konsonanserna men räknas ej

fullt dit ännu.

Intimo (it.), innerligt, intimt.

Intonation (af intonare [lat.], tona),

angifvandet af en ton med ett instru-

ment el. med rösten; vid en orgel: kon-

sten att åt hvarje enskild pipa gifva

den de egenskaper, hvilka böra tillkom-

ma henne med hänsyn till tonens styrka,

klangfärg, tonansats och tonhöjd.

Intrata, inträda (it.), entrée (fr.),

1. inledningsstycke, i st. f. en ouverture
m. m.; se Introduktion; 2. en dans
i jämn takt och långsamt tempo från

1500-talets slut och 1600-talets början. Se
T. Norlind, Zur Geschichte d. Suite.

Intrepidamento, intrepido (it.), oför-

skräckt.

Introduktion (introduzione, it.), inled-

ningssats; kort förspel till en opera;

inom symfonien en kort sats i långsamt
tempo, hvilken inleder första satsen; i.

är verkningsfullt använd redan i den
Haydnska symfonien och når sin full-

ändning hos Beethoven; i. användes äf-

ven i sonater, kammarmusik m. m. —
Se vidare Intrata.
Introitus (lat.), inledning; i högmäs-

san den inledande antifonen, bestående

af en el. ett par psalmverser ur Psalta-

ren; Luther införde 1528 i dess ställe en
andlig sång, Olaus Petri föreslog 1531 i

stället uppläsning af en af Davids psal-

mer; 1537 tillstaddes i svenska kyrkor,

att i. någon gång sjöngs på latin; först

genom kyrkoordningen af 1581 infördes

den sjungna (lutherska) psalmen i st. f.

antifonen, och 1614 bekräftas detta yt-

terligare; dock förekom vid de större

kyrkorna ännu vid 1600-talets midt nå-

gon gång den gamla i.-antifonen.

Invention (lat.), uppfinning.

Inventionshorn, benämning på det af I.

Werner i Dresden vid 1700-talets midt

medelst anbragta byglar förbättrade

valdhornet; bygelsystemet anbragtes äf-

ven på trumpeten (inventionstrum-
pet); ventilhornet och ventiltrumpeten
ha nu ersatt de båda äldre formerna,
Inversio (lat.), ömvändning af inter-

valler, så att de förut stigande interval-

lerna framställas fallande m. m.; i. s i m-
p 1 e X, ömvändning utan strängt iaktta-

gande af samma intervallstorlek; i.

s t r i c t a, ömvändning med noggrant
återgifvande af samma intervallstorlek.

Invitatorium, inledningsantifonen till

första nokturnen i den klosterliga dag-

tjänsten.

Invocatio (lat.), invocazione (it.),

bön, anropande.

I nåd du, Herre, på oss, psalm
400; Haeffner 400; mel. motsvarar nr 209

i koralpsb. af 1697; kan påvisas i Sverige

på 1630-talet (Kalmar) och 1640-talet

(Mönsterås); saknas i utländska källor.

Pr. Nodermann påpekar en viss likhet

mellan mel. 400 och B. Waldis' koral:

Wenn ich die Wahrheit bekennen soll

(Zahn 7251).

Iphigenia i Aulis, Iphigénie en
Aulide, tragedi-opera i 8 a. af Da Roul-

let (efter Racine), musik af Gluck; pre-

miär å St. op. ("académie"). Paris, 19. 4.

1774; f. ggn i Sthlm (sv. öfvers. af C.

Manderström) 28. 12. 1778 på "gamla Boll-

huset" ("K. svenska operan"); på k. t.

Sthlm 17. 11. 1783; repriser 1878, 1896,

1905 (har sammanlagdt gifvits ett 80-tal

ggr); f. ggn på k. t. Kphn (d. öfvers.

af A. Hertz) 27. 4. 1861; Rich. Wagner
reviderade text och instrumentation samt
ändrade slutet; i denna form gafs

operan på hofteatern i Dresden 22. 2.

1847. Af äldre operor behandlande sam-
ma ämne märkas: Reinh. Keiser (Ham-
burg 1699), Dom. Scarlatti (Rom 1713),

K. H. Graun (Braunschweig 1731), Ant.

Porpora (London 1735), Nic. Jomelli (Rom
1751), Tomm. Traetta (Wien 1759). Af
kompositörer efter Gluck kunna näm-
nas: Gius. Sarti (Venedig 1777), N. A.

Zingarelli (Milano 1787), L. Cherubini

(Turin 1787), Simon Mayr (Parma 1806),

Iphigénie, tragedi i 3 a. med kö-

rer, af Racine (Iphigénie, 5 a.); sv. öf-

vers. och förkortad af G. G. Adlerbeth,

musik af F. Uttini; gifven på Bollhuset,

Sthlm 7.(14?) 4. 1777; intill 24. 11. 1791:

11 ggr.
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Iphigenia i Tauris, Iphigénie

en Tauride, tragedi-opera i 4 a. af N. F.

Guillard, musik af Gluck, premiär på
St. op. i Paris 18. 5. 1779; f. ggn k. t.

Sthlm (sv. öfvers. af A. F. Kistell) 5. 5.

1783; f. ggn k. t. Kphn (d. öfvers. af A.

Hertz) 28. 4. 1874. — Picinnis opera med
samma namn till text af Dubreuil upp-

fördes å St. op. i Paris f. ggn 23. 1. 1781.

— Af äldre operor behandlande samma
ämne märkas: H. Desmarets-Campra
(Paris 1704), Dom. Scarlatti (Rom 1713),

A. Caldara ("La forza deiramicizia",

Wien 1718), Leonardo da Vinei (Venedig

1725).

Ippolltov-Ivanov, se I v a n o v 3.

Irato, con ira (it.), vredgadt.

Ironla (it.), hån, löje.

Irresoluto (it.), obeslutsamt, vacklande,

tvekande föredrag.

Irrgång, Bernhard, f. 23. 7. 1869 i

Zduny i Posen; orgelspelare; elev 1890

af k. institutet för kyrkomusik och se-

dan vid den akademiska mästerskaps-

skolan i Berlin under Martin Blummer;
1894 organist vid Heilig-Kreuz-kyrkan i

Berlin, 1897 äfven anställd vid filh. or-

kestern därst., 1905 organist vid Maria-
kyrkan och orgellärare vid Sternska

konserv.; 1904 k. musikdirektör. I. är en
af samtidens mest betydande orgelvir-

tuoser och har på ett själfuppoffrande

sätt verkat för orgelmusikens populari-

sering; hvarje torsdag har han föran-

staltat orgelkonserter äfven under med-
verkan af andra musikkrafter; alla dessa

ha gifvits med fri entré; gästade 1909

Sthlm och gaf då bl. a. en konsert med
uteslutande svenskt program. I. har
komponerat flera motetter, andliga sån-

ger, orgelsonater m. m.
Isaak, Heinrich, f. något före 1450,

t 1517 i Florens; nederländsk kontra-

punktist; blef c. 1480 organist hos Lo-

renzo il Magnifico i Florens; var fr. 1489

organist hos kejsar Maximilian I i Inns-

bruck och begaf sig 1496 till Augsburg;
blef 1497 kejserlig hofkomponist i Wien;
uppehöll sig fr. o. m. 1514 i Italien; I:s

elev L. Senfle utgaf 1550 en motettsam-
ling i 3 delar, hvars första del nyutgif-

vits i Denkm. d. Tonk. in Österreich

(V: 1); af hans världsliga kompositioner
utgåfvos flera "Lieder" (körer), instru-

mentalsatser m. m. i ny uppl. i samma
Denkm.-samling bd IV: 1 (af Joh. Wolf);

en mängd mässor, motetter och hymner
finnas ännu i handskrift i Miinchen,
Wien, Briissel samt flera italienska bib-

liotek. I:s kompositioner utmärka sig

för stor harmonisk fyllighet och sättas

med rätta högt.

Isländsk musik. Redan under Vikin-
gatiden omtalas musikinstrument och
sång. Ett af de äldsta i litteraturen

omnämnda instrumenten är harpan,
ehuru intet bevis finnes för, att ett in-

strument användts att beledsaga sång;
efter allt att döma har sången utförts

fristående, och äfven instrumentmusi-
ken varit oberoende af vokalmusiken.
Då kristendomen omkring år 1000 inför-

des till Island, stod den 2—3-stämmiga
organumsången med parallellrörelse i

kvint och kvart högt i anseende öfver

hela den kristna kyrkan, och Island sy-

nes tidigt ha fattat kärlek till denna
konstsång samt troget bevarat den in-

till våra dagar. Vid samma tid el. 1000-

och 1100-talet lärde Island äfven känna
flera nya instrument: viele, giga, sym-
foni, salterium. Af de äldre lefde ännu
kvar: harpa, pipa, lur och trumma. Le-

karna eller yrkesinstrumentisterna hade
under 1200-talet högt anseende och mot-
togos, hvar de drogo hän, med glädje.

Jämte de musikaliska konsterna voro de

äfven kunniga i de gymnastiska, och
litteraturen omtalar, att de ofta åtfölj-

des af dresserade hundar och björnar.

Däremot synes dansen före 1100-talet ej

ha varit i högre grad idkad. Den om-
talas först i Biskupa Sögur (1200-talets

början). Det berättas där, att biskop

Jon vid tillträdandet af sitt ämbete sökt

motarbeta lättfärdiga danser med växel-

sånger mellan män och kvinnor. Den
senare litteraturen omtalar undantags-

vis dans, men hvarken under medeltiden
eller under nyare tid har den fått någon
särskild utbredning på ön. Arngrimus
Jonae nämner 1610 dels ringdanser med
sång af de dansande själfva, dels konst-

dans med en försångare, två el. flera

ackompanjerande samt de öfriga dan-

sande efter rytmen. Eggert Olafsen om-
talar i sin isländska resebeskrifning af

1772 en dans, "vikivaka", hvilken då var
populär. Denna bestod däri, att män
och kvinnor höllo hvarandra i händerna
afsjungande visor, som passade sig på
deras make. Afvenledes förekom för-
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sångare och kör. Musikinstrument om-

talas från 1700- och 1800-talen mycket li-

tet på Island, och vokalmusiken intager

afgjordt hufvudplatsen. Organumsån-
gens kvintparalleller ersattes på 1300- o.

1400-talen delvis af den franska dechant-

sångens motrörelse. Ett godt exempel

på sådan sång från Island lämnar nr 80

i Arnamagnaeanska saml. i Köpenhamns
univ.-bibl. Äfven denna dechantsång

lefde kvar i nyare tid. Det omtalas, att

en präst Erasmus Villadsson (t 1591) från

Danmark infört "diskantsången" på ön.

Härmed menas tydligen den improvise-

rade flerstämmiga sången till en viss

gifven melodi. Den musik, som under

1800-talet mest öfvats på ön, är den en-

stämmiga och tvåstämmiga. Den senare

har ofta och med viss förkärlek användt

kvintparalleller. Den enstämmiga sån-

gen hvilar företrädesvis på lydisk

grundskala. — Af källor till den i. m.

under äldre tid må nämnas: R. Keyser,

Nordmaendenes Forlystelser i Oldtiden,

Norsk Tidskr. f. Vid. o. Litt. II, 1848,

K:na; ölafur DavlÖsson. Islenzkar

skemtanir, Kphn 1888—92 (s. 235—73); s.

förf. Islenzkir Vikivakar og Vikivaka-

kvaeäi, Kphn 1894; G. Vigfusson, Cor-

pus poeticum boreale, Oxf. 1883; Cleasby-

Vigfusson, Icelandic-english dictionary,

Oxf. 1874; R. Steffen, Enstrofig nordisk

folklyrik. Sv. landsm. XVI: 1; F. Jöns-

son, Das Harfenspiel des Nordens in al-

ter Zeit, Smlb. IMG IX; Hört. Panum,
Nordeuropas gamle strengeinstrumen-

ter, Aarb. for 1903. For. t. norske forn-

tidsm:s bev. (tysk omarb.: Harfe u. Lyra

im alten Nordeuropa, Smlb. VII). Af
nyare uppsatser, hvilka särskildt redo-

göra för den flerstämmiga musiken och

folkmusiken märkas: A. Hammerich,
Studier över Isländsk Musik, Aarb. f.

nord. Oldkynd. o. Hist., Kphn 1899 (tysk

uppl. Smlb. IMG I). Isländska folkme-

lodier meddelas slutligen i: Bj. J)or-

steinsson, Islenszk J)jödlög, Kphn 1906

—09 (endast de efter egna uppt. medde-

lade melodierna äga värde); A. P. Berg-

green, Folke-Sange og Melodier I; O.

Daviösson, Isl. skemtanir (se ofvan). Af
äldre, företrädesvis kyrkliga, melodier

finnas flera i Arnamagnaeanska hand-

skriftsamlingen i univ.-bibl., Kphn. In-

tressanta exempel på flerstämmig musik
meddelas slutligen i sångsamlingen:

Söngbök hins islenzka Stiidentafjelags,

Reykjavik 1894.

Isouard, N i e c o 1 o, f . 6. 12. 1775 på ön

Malta, t 23. 3. 1818 i Paris; studerade

musik i Palermo och Neapel samt debu-

terade 1794 i Florens med operan "L'a-

visso ai maritati; s. å. uppfördes i Li-

vorno en annan opera "Artaserse"; I.

blef sedan malteserordens kapellmästare

i La Valetta; sedan orden förlorat Malta
flyttade han till Paris 1799, där han i R.

Kreutzer fick en hjälpsam vän; af de

operor, som nu följde i franska hufvud-

staden, slog först "Michel Ange" (1802)

fullt igenom; högsta anseendet erhöll

operan "Cendrillon" (1810; Sthlm 1811);

då Boieldieu kort därefter återvände

från Ryssland, uppstod en stark konkur-

rens mellan de båda musikerna; I. på-

verkades ej så litet af Boieldieus stil i

sina operor "Jeannot et Colin" (1814) och

"Joconde" (1814; Sthlm 1820). I. skref i

allt 50 operor förutom mässor, motetter,

psalmer, kantater, kanzonetter och solo-

sånger. I Sthlm gåfvos utom de nyss

nämnda tvenne (Cendr. och Joc.) äfven

"L'intrigue aux fenétres" (Intrigen i

fönstren, 1807) och "Les rendez-vous

bourgeois" (De löjliga mötena, 1814); I:s

stil är melodisk och lättflytande men i

allmänhet utan något större djup; de

båda 1841 komponerade operorna äro om-

sorgsfullt utarbetade och visa en god

musikalisk formbehandling.

Israel i Egypten, Händels 5:te

oratorium (af de 19 i England kompone-
rade), begynt 1. 10. 1738 och afslutadt 1.

11. s. å.; nuvarande andra delen kompo-
nerades först (autograf i k. b. Bucking-

ham Palace, London); uppförd f. ggn 11.

4. 1739 i London; i Tyskland f. ggn i

Sing-Akademie, Berlin, 8. 12. 1831.

Istel, Ed gar, f. 23. 2. 1880 i Mainz;

musikskriftställare; elev af Volbach och

Thuille i komposition samt af Sandber-

ger i musikhistoria; förvärfvade den

musikaliska doktorsgraden 1900 vid Miin-

chens univ. med afhandlingen "J. J.

Rousseau als Komponist seiner lyri-

schen Scene Pygmalion"; af hans skrif-

ter märkas: "Peter Cornelius" (1906),

"Die komische Oper" (1906), "Die Bluthe-

zeit der musikalischen Romantik" (1908);

utgaf ett urval af E. Th. A. Hoffmanns
mus. skrifter (1907) och samme förf:s

"Musikalische Novellen" (1907). I. har
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äfven varit verksam som kompositör, bl.

a. genom operan "Der fahrende Scbiiler"

(Karlsruhe 1906) samt en del körverk

och solosånger.

Istesso (it.), den- el. detsamma; V i.

tempo, samma tempo.

Italienskan i London, Tltali-

ana in Londra, op. com. i 3 a., it. libretto

hämtadt fr. Voltaires 'TEcossaise, ou le

Café", musik af Cimarosa; premiär i

Rom 1779 och Paris 17. 10. 1801; f. ggn i

Sthlm på Munkbroteatern (sv. öfvers.

af C. Envalsson) 13. 11. 1795; k. t. Kphn
(d. öfvers. af L. Knudsen) 24. 10. 1786.

1. Ivanov, N i k o 1 a j Kusmitsch, f . 22.

10. 1810 i ryska guvernementet Pultava,

t 7. 7. 1880 i Bologna; operasångare (te-

nor); utbildade sig i Italien hos Bianehi

i Milano och Nozarri i Neapel; mottog
sedan engagement i Konstantinopel och

sjöng därefter på flera italienska teat-

rar och skördade stort bifall å Scala-

teatern i Milano; sjöng sedan äfven i

Paris och London och vann anseende

som en af sin samtids främste Rossini-

sångare; drog sig 1845 tillbaka från sce-

nen.

2. M i c h a i 1 Michajlovitsch I., f. 23.

9. 1849 i Moskva; musikskriftställare och

kompositör; elev af Tschaikovski, Du-
bac samt 1870—76 af Sgambati; har se-

dan 1876 verkat som musikrecensent i

Novoje Vremja m. fl. tidningar; öfver-

satte Hanslicks "Vom musikalisch Schö-

nen" och Nohls "Die historische Ent-

wicklung der Kammermusik" samt skref

"Puschkin och musiken" (på ryska),

1900; af hans kompositioner märkas: en

symf. diktning, requiem, symfoniska

prologen "Savonarola", symfonien "Maj-

natten", "Suite champétre", operor och

balett; dessutom ouverturer, solosånger,

pianostycken m. m.

3. M i c h a i 1 Michajlovitsch I p p o 1 i-

tov-L, f. 19. 11. 1859 i Gatschina; diri-

gent och kompositör; elev af Peters-

burgs konserv. 1876—82; verkade fr.

1882 i Tiflis och blef 1893 professor i

komposition vid konserv, i Moskva samt
1899 dirigent vid privata operan därst.

H. har komponerat orkesterverk (symfo-

niskt scherzo op. 2, Suite op. 10 [1895],

Symfonietta op. 34 [1902]), kammarmu-
sik (pianokvartett op. 6, stråkkvartett

op. 13), kantater, körstycken, sånger

samt operorna Ruth (Tiflis 1887) och

Asja (Moskva 1900); skref en ackordlära

(1897) och en studie öfver de grusiska

folkvisorna.

I världen är jag blott, psalm

476; Hseffner hänvisar till mel. 360.

I världen är så mörkt, psalm

237; Haeffner 237; motsvarar nr 217 i ko-

ralpsb. af 1697; utgör, enl. Pr. Noder-

mann, en sammansmältning af tvenne

tyska koralmelodier: "Durch Adams
Fall ist ganz verderbt" (af 1535; Zahn
7549) och "Mein Seel erhebt den Herren

mein" (af 1525; Zahn 7550; Bäumker IT,

51). Pr. N. påpekar, att båda melodierna

förblandats på tysk botten (Zahn 119:

första texten till andra melodien) men
först på svensk sammansmält till en

mel.; den första mel. finnes i Danmark
1569 (Thomissön) och 1573 (Jespersön),

den andra 1569 (Thomissön); den sam-

manjämkade svenska formen träffas på

1640-talet (Mönsterås) och sedan i ko-

koralpsb. af 1697.

I z e y 1, musikdrama i 3 a. af Rud.

Lothar (efter Armand Silvestre och

Eugen Morand), musik af Eugen d'Al-

bert; premiär i Hamburg 6. 11. 1909; f.

ggn på k. t. Sthlm (sv. öfvers. af Emil

Grandinson) 2. 11. 1910,

J.

Jachmann-Wagner, se W a g n e r.

1. Jacobsen, Thomas, f. 29. 6. 1810 i

Hedensted vid Vejle, Danmark, t 28. 7.

1853 i Köpenhamn; instrumentmakare;

kom 1835 till Köpenhamn, där han fick

den första undervisningen i sitt fack

för Lund; reste 1844 till utlandet för att

närmare utbilda sig och vistades före-

trädesvis i Tyskland och Frankrike (hos

Vuillaume i Paris) samt Italien (Rom,

Cremona); återvände 1847 till Köpen-

hamn, där han snart blef en af de främ-

ste på sitt område; 1849 hofinstrument-

makare.
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2. Ole J., f. 27. 3. 1849 nära Charlot-

tenlund, Danmark; elev af G. Matthi-

son-Hansen (orgel o. musikteori), Chr.

Schiörring (violin); 1871 folkskolelärare-

examen och sedan lärare i Ordrup; gjor-

de sig fördelaktigt känd som sångför-

eningsdirigent; erhöll 1892 Berggreens

stipendium; som kompositör af folkliga

vismelodier ("Den lille Ole", "Lille Flo-

ra", "Juletraeet" m. fl.) blef han vida

bekant.

Jacobson, Philip, f. 1830 i Stock-

holm, t 22. 5. 1886 i Trondhjem; elev

af konserv, i Stockholm; var sedan en

tid sånglärare vid teatern i Helsingfors

och uppträdde därunder på flera konser-

ter; utbildade sig vidare i sång hos J.

F. Masset i Paris; bosatte sig 1863 i

Stockholm; 1866 anställd som dirigent

för Musikföreningen i Trondhjem och

blef där till sin död. J. var äfven känd
som god pianist.

1. Jacobsson, John, f . 2. 4. 1835 å Löf-

holmen, nära Stockholm, f 4. 6. 1909 i

Stockholm; först anställd i Edv. Joseph-

sons musikhandel i hufvudstaden och

hade samtidigt tillfälle att närmare ut-

bilda sig i musik för L. Norman (har-

moni), G. Mankell (orgelspelning) och

Franz Berwald (komposition); 1865 öf-

vertog han själf musikhandeln och 1870

pianoaffären; han fortsatte vid denna

tid äfven sina kompositoriska studier i

utlandet; fr. 1870 organist och dirigent

vid synagogan; 1878 nedlade han musik-

handeln men fortfor flere år med sin

pianoaffär. LMA 1888. I sina komposi-

tioner närmade han sig sin lärare Nor-

man och som sångkompositör Josephs-

son. Af hans tonsättningar må nämnas:
en "katolsk mässa" för solostämmor, kör

och orgel, "Agnus Dei" för sopran och

ork., en pianokvartett, en pianotrio, en

stråkkvartett, orkesterouverturen "Som-
marminnen"; dessutom operetten "Ung-
mors kusin", med bifall uppförd å k. t.

1868, kantat till konung Oscar II:s silf-

verbröllop, sångkvartetter, solosånger,

pianostycken m. m. — Biogr. i Sv. Mu-
sikt. 1888 s. 81 och 1909 s. 89.

2. Agnes Galathé J., f . 24. 8. 1837 i

Sthlm, t 16. 5. 1913 därst.; operasånger-

ska; elev af Giinther och konserv, i

Prag; engagerad vid k. t. i Stockholm
1863—78; bland hennes roller märkas:

Nattens drottning. Donna Elvira, Adri-

ano i "Rienzi", Azucena i "Trubaduren"

och Margaretha i "Hvita frun".

3. J e a n e 1 1 e J., född Davidson,
f. 16. 3, 1841 i Stockholm, t därst. 10. 4.

1907; sångerska (mezzosopran); elev af

Julius Giinther och I. A. Berg i Stock-

holm och Masset i Paris; sjöng först i

det 1860 stiftade Nya Harmoniska säll-

skapet och var här dess främsta solist;

medverkade i "Årstiderna", "Paulus",

"Athalia", "Paradiset och Perin" m. fl.;

debuterade 11. 6. 1868 på k. t. som Julia

i Gounods "Romeo o. Julia" och var se-

dan intill 1871 fästad vid den kungliga

scenen, där hon bl. a. uppbar rollerna:

"Judinnan", Katarina i "Den förtrollade

katten", Alice i "Robert", Adriano Co-

lonna i "Rienzi", "Lalla Rookh", "Af-

rikanskan", "Zigenerskan" och "Fidelio";

ingick 1860 äktenskap med grosshandla-

ren Carl Jacobsson (änka 1893); ägnade
sig efter 1871 åt sångundervisningskal-

let och utbildade flera berömda sånger-

skor såsom: Rosa Griinberg, Signe Kolt-

hoff, friherrinnan Fleetwood m. fl. LMA
1872. Hennes sång var alltid präglad

af en personlig, genialisk uppfattning;

rösten ägde en ren, vacker timbre.

Jacques-Dalcroze, E m i 1 e, f. 6. 7. 1865

i Wien; studerade musik i Wien (Fuchs,

Bruckner) och Paris (L. Delibes); 1892

lärare i musikteori vid konserv, i Ge-

neve; utgaf en del körverk ("Au siécle

nouveau", "La veilles", sånger, violin-

konsert och den mera kända samlingen

"Chansens romandes et enfantines"

(1898); en del operor ("Janie", "Sancho

Panza", "Onkel dazumal") ha äfven upp-

förts i Geneve och Paris. J. har in-

lagt stora förtjänster om rytmisk gym-
nastik (gymnastik i förening med mu-
sik; hufvudplats i Hellerau vid Dres-

den). J.-D. besökte Sverige 1911. —
Biogr. i Sv. Musikt. 1911 nr 14.

Jadassohn, Salomon, f. 13. 8. 1831

i Breslau, t 1. 2. 1902 i Leipzig; elev

af konserv, i Leipzig och af Liszt i

Weimar (1849—51); i musikteori utbildad

af M. Hauptmann; slog sig ned i Leip-

zig, där han dels som dirigent dels som
musiklärare vann stort anseende; 1871

lärare i teori, komposition och instru-

mentation vid konserv, i Leipzig; 1887

dr phil. h. c. vid univ.; 1893 professors

titel. J. gjorde sig särskildt känd som
läroboksförfattare: Harmonielehre (1883;
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10. uppl. 1907), Kontrapunkt (1884; 4.

uppl. 1903; sv. öfvers. af A. Berg 1901),

Kanon und Fuge (1884; 2. uppl. 1898),

Die Formen in der Werken der Ton-

kunst (1889; 3. uppl. 1906); Lehrbuch der

Instrumentation (1889; 2. uppl. 1907); Die

Kunst zu modulieren und präludieren

(1890); Methodik des musiktheoretischen

Unterrichts (1898); Das Tonbewusstsein,

die Lehre von der musikalischen Form
(1899); Das Wesen der Melodie in der

Tonkunst (1899); Der Generalbass (1901);

Melodik und Harmonik bei Kiehard
Wagner (1901) m. fl. J. förvärfvade sig

äfven ett aktadt namn som kompositör.

Af hans många verk må nämnas: för

solo, kör och ork. psalmen 100 (op. 60),

"Vergebung" (op. 54), "Verheissung"
(op. 55), "Trostlied" (med orgel ad. lib.

op. 65); för manskör med ork. "An den
Sturmwind" (op. 61); psalm 13 för sopr.,

alt o. orgel m. fl.; dessutom 4 symfonier,

2 ouverturer, 4 serenader, 2 pianokonser-

ter, 4 pianotrior, 3 pianokvintetter, 1

pianosextett, 3 pianokvartetter, 2 stråk-

kvartetter m. fl.; slutligen de i canon-

form skrifna sångduetterna (op. 9, 36,

38, 43), orkesterserenaderna op. 35, 42,

pianoserenaderna op. 8 och 125, Balett-

musik op. 58. I allt skref J. 125 verk.

1. Jaehnigen, Carl Frederik, f. 7.

2. 1813 på Langeland, t därst. 24. 7. 1887;

1857 kantor vid Holmens Kirke i Kö-
penhamn; var en högt ansedd musiklä-

rare; utgaf några häften kyrkomelodier
för gudstjänstbruk.

2. Edel Johanue Frederikke J.-Thye,

f. 2. 11. 1838 i Köpenhamn, den förres

syster; 1875 organist i Vordingborg;
skicklig pianist och organist.

3. Carl Emil Valdemar J., f. 5. 5.

1844 i Kphn, t därst. 26. 1. 1910; den för-

res broder; elev i violin af Vald. Tofte;

musiklärare i Slagelse; 1888 Erik Sibo-

nis efterträdare som musiklärare vid

Sorö akademi och organist vid Sorö

kyrka.

4. V i g g o Amadeus, f . 25. 8. 1848 i

Kphn, den förres broder; elev af Kphns
konserv.; konsertsångare (bas); 1880 kan-

tor vid MatthEeuskyrkan i Kphn, 1883 vid

domkyrkan i Roskilde.

Jaél, Alfred, f. 5. 3. 1832 i Triest,

t 27. 2. 1882 i Paris; utbildade sig under
Czerny i Wien till pianist och lefde

sedan som konserterande virtuos än i

Paris, än i Leipzig, Briissel m. fl. stäl-

len. Som utöfvande konstnär tillhör J.

virtuostiden med dess yttre effektsökeri

och salongsmässiga, sentimentala stil.

J. skref äfven kompositioner (transkrip-

tioner och karaktärsstycken för piano),

hvilka alla tillhöra den briljanta rikt-

ningen. — J. var sedan 1866 gift med
Marie Trautmann(f. 1846), hvilken

gjorde sig känd dels som författarinna

(musikestetiska skrifter och läroböcker i

pianospelning) dels som tonsättarinna

(konserter, pianokvartetter m. m.).

Jag arma mänska, ho, psalm
174; Haeffner 174; saknas i Sverige före

Haeffner; går tillbaka till tysk koral

(Zahn 2805: Ach sagt mir nichts von
Gold und Schätzen) af 1731.

Jag får ej se Guds dag, psalm
365; Haeffner hänvisar till mel. nr 160.

Jag går i kloster, operett i 2 a.,

text och musik af Franz Berwald; pre-

miär å k. t. Stockholm 2. 12. 1843; in-

till 21. 1. 1844 gifven 6 gånger. — Text-

innehåll jämte meddelande om premiä-
ren: Stockholms Musiktidning 8. 12. 1843.

Jag går mot döden, hvar, psalm
452; Hasffner 452; i Sverige ej före Ha;fl-

ner; går tillbaka till tysk koral (Zahn
5679: So hab ich nun geschlafen fein) af

1726, dock här i durtonart.

Jag hafver en gång varit,
psalm 360; Haeffner 360; komponerad af

Erik Skjöldebrand (s. d.).

Jag i tysta skuggors timma,
psalm 437; Haeffner hänvisar till mel. nr
200.

Jag kommer, Gud, och söker
dig, psalm 151; Haeffner 151; mel. mot-
svarar nr 22 i koralpsb. af 1697; dess-

förinnan i Kalmar- och Mönsteråshand-
skrifterna på 1630- och 40-talen; saknas
i utländska källor.

Jag lefver och upphöjer,
psalm 419; Hteffner 419; mel. motsvarar
nr 350 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till tysk koral (Zahn 5269 b: Aus meines
Herzens Grunde) af 1598; i Sverige känd
på 1640-talet (Mönsterås); i finska ko-

ralb. nr 5.

Jaglyftermina händer, psalm
33; Haeffner 33; mel. motsvarar nr 100 i

koralpsb. af 1697; dessförinnan i Riddar-

holmshandskriften af 1694; går tillbaka

till hugenottmelodi: Au fort de mal
détresse (Zahn 5351, 5352); nr 238 i finska
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koralb. — Den nya, nu i Sverige all-

mänt använda durmelodien går tillbaka

till Brödraförsamlingens (herrnhutar-

nas) sångbok; synes vara inkommen i

Sverige på 1870-talet och förekommer i

svensk koralbok f. ggn i Fr. Lagergrens

Melodiarium till Svenska psalmboken
1886.

Jag längtar af allt hjärta,
psalm 477; Haeffner hänvisar till mel.

nr 395.

Jag tackar dig, min högste,
psalm 198; Haeffner 198; mel. motsvarar

nr 307 i koralpsb. af 1697; går tillbaka

till hugenottmelodi: Leve le coeur, ouvre

roreille (1542 el. 1545); i Tyskland hos

Lobwasser: Erheb dein Herz, thu auf

dein Ohren (Zahn 750); i Sverige först

i C. C. Gyllenhielms Dav. psaltare 1650;

i Danmark hos Thomissön 1569; nr 252

i finska koralboken.

Jag tror på Gud, och vet, psalm
380; Haeffner 380; mel. motsvarar nr 206

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 7245: Ein neues Lied wir

heben an) af 1524; i Sverige känd på
1630- och 40-talen (Kalmar, Mönsterås);

i Danmark hos Thomissön 1569; nr 182 i

finska koralboken.

Jag vet på hvem jag tror,
psalm 193; Haeffner hänvisar till mel. nr

160.

Jag vill dig prisa Gud, psalm

220; Haeffner hänvisar till mel. nr 28.

Jag vill i denna stund, psalm
156; Haeffner hänvisar till mel. nr 51.

Jag äter middag hos min
mor, Je dine chez ma mére, komedi
ila. med kupletter af Decourcelle och

Thiboust, svensk öfversättning af A.

Sjöström och A. Oldenburg, musik af J.

Foroni; premiär k. t. Sthlm 27. 2. 1857;

intill 13. 3. 1857 gifven 4 ggr.

Jahn, Otto, f. 16. 6. 1813 i Kiel, f
9. 9. 1869 i Göttingen; arkeolog, filolog

och musikskriftställare; utbildad vid

universiteten i Berlin och Leipzig; fil.

dr. 1836; studerade sedan i Paris och

Rom; 1842 e. o. professor i klassisk lit-

teratur och arkeologi vid univ. i Greifs-

wald; 1845 ord. prof. därst. 1847 prof. vid

univ. i Leipzig; 1855 kallad till univ. i

Bonn. J. skref jämte en mängd arkeo-

logiska och filologiska uppsatser äfven

musikhistoriska. Redan sedan ungdo-

men varmt intresserad för tonkonsten,

hade han skaffat sig en solid musikalisk
underbyggnad och komponerade äfven
sånger med piano; dessutom reviderade

han ett klavérutdrag af Beethovens "Fi-

delio". Redan på 40-talet gjorde han
storartade förarbeten till en Beethoven-
biografi. Under studiet af 1700-talets

musikhistoria kom han dock efter hand
allt djupare in i Mozarts musik och för-

fattade till sist en grundlig och mönster-
gill Mozartbiografi (1856—59 i 4 bd; 2

uppl. 1867 i 2 bd; 3 och 4 uppl. 1905—07

utarb. af Deiters; svensk [förkortad]

uppl. af Olof Strandberg 1865, 2 dir). J.

författade därjämte andra smärre mu-
sikuppsatser, hvilka 1866 utgåfvos i sam-
lad upplaga: "Gesammelte Aufsätze iiber

Musik". I Leipzig hade han ifrigt in-

tresserat sig för J. S. Bach och stif-

tade där "Bach-Gesellschaft", hvilket

sedan utgaf Bachs verk efter en kritisk

metod, hvilken till stor del förestafvats

af J. Hans Beethovenstudier upptogos
och fördes vidare af Thayer. De förar-

beten J. gjort rör. Haydns biografi full-

följdes af Pohl. — Litt.: J. Vahlen, O.

J. (1870) och H. Deiters (Allgem. Mu-
sikz. 1870).

1. Jahnke, Johan Fredrik August, f.

10. 9. 1821 i Greifswald, t 1. 5. 1890 i

Stockholm; inkallades 1842 till den sven-

ska hufvudstaden som lärare vid d. v.

tyska nationallyceum och blef ett par
år därefter äfven organist vid tyska kyr-

kan; tog afsked från dessa befattnin-

gar 1866; redan pä 40-talet hade han
sysselsatt sig med ledandet af kör- och.

kvartettsång och var ledare för "Folk-

sångföreningen", "Allmänna sångföre-

ningen", "Svenska damkvartetten" m. fl.

föreningar; gaf med en del af dessa

äfven konserter i utlandet. Som kompo-
sitör framträdde han med en del sång-

kvartetter. Ass LMA 1865.

2. Julia Maria Elisabeth J., f. 8. IL

1873 i Stockholm; operasångerska; elev

af J. Dannström och Signe Hebbe; de-

buterade 1894 å k. t. Sthlm; 1896 enga-

gerad vid Lindens operaturné; har se-

dan ägnat sig åt konsertsång.

2. Jahrbuch, Kirchenmusikali-
s c h e s, grundad 1885, som fortsättning

af den 1875 begynta "Cäcilien-Kalender",

af Fr. X. Haberl (s. d.); sedan 1908 re-

digerad af Karl Weinmann; innehåller

en mängd värdefulla musikhistoriska
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uppsatser företrädesvis rör. kyrkomusik,

men äfven rör. andra närstående ämnen.
2. J. der M u s i k b i b 1 i oth e k Pe-

ters, utgifven alltsedan 1895 (gällande

för föreg. år); Emil Vogel var redaktör

intill 1900, sedan Rudolf Schwartz; inne-

håller värdefulla uppsatser och årsöf-

versikter af bibliografisk natur; se vi-

dare Musikbibliotek,
Jahrbiicher fiir musikalische

Wissenschaft, utgifna af Fredrich

Chrysander; utkom endast i två årg.

1863 och 1867; innehåller i f. årg. bl, a.

en historik öfver hofkapellet i Braun-
schweig-Wolfenbiittel samt en historik

öfver 'God save the King'; i andra årg.

bl. a. Locheimer Liederbuch samt C.

Paumanns fundamentum organisandi.

Jakobsson, Ida, se L a m b e r g.

Jaleo, (Jaleo de Xeres) spansk na-

tionaldans '/s-takt i allegrettotempo (so-

lodans).

Janltscharmusik, orkester bestående af

blås- och slaginstrument (stor trumma,
bäcken, triangel m. fl.). Namnet är häm-
tadt från janitscharerna (turkisk kri-

garkast, upplöst 1825). Deras musik sä-

ges ha A^arit särskildt gäll och skarp

och bestod af två stora och 3 små oboer

jämte en piecolaflöjt, en stor och två

små pukor, en stor och tre små trum-
mor, tre bäcken och två trianglar.

Janko, Paul von, f. 2. 6. 1856 i Totis,

Ungern; elev af H. Schmitt, J. Krenn
och A. Bruckner vid konserv, i Wien
samt H. Ehrlich i Wien; studerade na-

turvetenskap vid univ. i Berlin 1881—82;

lefver sedan 1892 i Konstantinopel som
tjänsteman; uppfinnare af en ny piano-

klaviatur med mindre spännvidd än
den vanliga (se Jankoklaviatur);
skref dessutom en del akustiska upp-
satser bl. a. "t!ber mehr als 12-stu-

fige gleichschwebende Temperatur" (C.

Stumpfs "Beiträge zur Musik" III).

Jankoklaviatur, en ny klaviatur upp-
funnen af Paul von Janko (s. d.)

för piano med endast ^h af den vanliga

spännvidden för oktaven. Klaviaturen
omfattar 6 klaviaturrader ordnade öf-

ver hvarandra; de fyra öfversta gifva

blott olika grepplatser för tonerna; för-

delarna af denna anordning af tangen-
terna skulle närmast bli: naturlig, be-

kväm handställning; spelningens under-
lättande; tummen spelar lägre än de an-

dra fingrarna; fingrarna behöfva icke

draga ihop sig i en linje och inkila sig

mellan öfvertangenterna; möjligheten
att på en gång anslå långsträckta ac-

kord; lätthet i arpeggier i språng; lika

fingersättning i alla tonarter; ett strän-

gare legato; en speciell effekt erbjuder
särskildt den kromatiska skalan, enkel

el. i terser, septimor, oktaver, decimer
el. glissando, J. beskref sin klaviatur

1886 i boken "Eine neue Klaviatur" och
reste s. å, ut på konsertresor (1887 i Kö-
penhamn). 27. 9. 1890 gaf fru Boyes-
Rucher en konsert på k. t, Sthlm på
j.-instrument. 1906 inrättades vid Schar-

wenkakonservatoriet en särskild afdel-

ning för j.; 1905 grundades i Wien en
J.-förening. Af litteratur om instrumen-

tet må nämnas: K. W. Marschner, Das
J.-Klavier (1899); H. F. Miinnich, Mate-
rialien fiir die J.-Klaviatur (1905); R.

Hausmann, Das J.-Klavier u. seine tech-

nische Vervollkommnung, Zeitschr. d.

IMG V, 165 ff.; G. Scrinzi, The J. Key-
board and simplification, s. årg. s. 321

f; af svensk litteratur märkas uppsat-

serna "Beskrifning öfver j.-pianot" och
"Hur j.-pianot uppkom" i Sv. Musikt,

1890: 15.

Jannequin (Janekin, Janequin),
C 1 é m e n t, kontrapunktist från 1500-ta-

lets förra hälft, om hvilken man endast

känner hans kompositioner, ej något om
hans lif; han var en af Josquins mest
betydande elever och komponerade huf-

vudsakligen franska flerstämmiga chan-

sons och cantiones; särskildt berömda
blefvo hans naturmålningar m. m., där
han visade sig såsom "programmusi-
ker"; sådana äro t. ex. "La bataille"

(skildrande slaget vid Marignano 1515),

"Le chant des oiseaux" (med härmande
af fågelläten). Le caquet des femmes"
(käringsladder), "Le rossignol" m. fl.

Jansa, Leopold, f. 23. 3. 1795 i Wil-

denschwert, Böhmen, t 24. 1. 1875 i Wien;
violinist; 1825 medlem af hofkapellet i

Wien, 1834 universitetsmusikdirektor och

föranstaltade regelmässiga kvartettsoa-

réer; 1849—68 lefde han i London, för-

vist från hemlandet på grund af visade

sympatier för den ungerska resningen;

sedan åter i Wien; såväl i London som
i Wien utvecklade J. en nitisk verk-

samhet som lärare och utbildade flera

berömda violinister, bl. a. Vilhelmina
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Neruda; komponerade violinsaker, kam-
marmusik, kyrkliga körkompositioner
m. m.
Janson-Fischer, Agnes Sofia Char-

lotta, f. 20. 6. 1861 i Stockholm; sånger-

ska; elev 1876 af konserv, i hufvudsta-
den; uppträdde f. ggn 1882 å en af Mu-
sikföreningens konserter; debuterade 30.

4. 1883 å k. t. som Azucena i "Trubadu-
ren"; var sedan intill 1885 engagerad
där och uppträdde under denna tid bl. a.

som Fides i "Profeten", Bera i Hallens
"Harald Viking", Martha i "Faust", Am-
neris i "Aida", Bergadrottningen i "Den
bergtagna". Efter 1885 utbildade hon
sig vidare i London dels under den sven-

ske sängläraren Hugo Beyer dels under
Alberto Kandegger vid Koyal Academy;
hon sjöng sedan vid Covent Garden och
vann mycket beröm bl. a. som Carmen;
ingick 1896 äktenskap med en konsul
Fischer i Skottland; fästes 1900 som pri-

madonna vid ett operasällskap, som i

flera år gjorde rundresa genom Austra-
liens stater och Nya Zeeland; är för när-

varande sänglärarinna vid konserv, i

Melbourne; 1898 gästade hon Stockholm
och sjöng då vid en symfonikonsert,
som i samband med inviguingsfestlig-

heten anordnades i det nya operahuset.
— Litt.: Biogr. i Sv. Musikt. 1898: 15.

Janssen, Louise A m a 1 i e, f. 5. 10.

1864 i Sörbymagle, Danmark; operasån-
gerska (sopran); elev af fru Keller och
fru Sejersted i Köpenhamn, Fritz Arl-

berg i Stockholm samt m:me La Grange
och m:me Laborde i Paris; 1889—90 en-

gagerad vid operan i Nizza, 1890 i Havre,
1890—91 i Lyon; sedan vid St. operan i

Paris; 1893—94 åter i Lyon; bl. hennes
roller märkas: Rachel i "Judinnan",
Margaretha i "Faust", Elsa i "Lohen-
grin, Amor i "Orpheus" m. fl.

Janzon, Per Adolf, f. 4. IL 1844 i Öster-

götlands skärgård, t i Stockholm 20. 10.

1889; student i Uppsala 1863; som stu-

dent blef han allas gunstling och var
som sångare och komiker ständigt an-

litad vid studentfester; hans Bellmaus-
sång gjorde honom särskildt populär;
efter några korta sångstudier för An-
ders Willman debuterade han å k. t.

Sthlm 12. 6. 1870 som Plumkett i "Mar-
tha" och var sedan ända till sin död
anställd där. J. hade sin styrka i den
komiska framställningen och hans upp-

trädande präglades alltid af en karak-
tärsfull liflighet och rörlighet; publi-

kens gunst vann han som få; till hans
bästa roller räknas: Leporello i "Don
Juan", Gil Peréz i "Svarta Dominon"
och Falstaff i "Muntra fruarna"; af öf-

riga må nämnas: Figaro, Don Pasquale,

Duleamara i "Kärleksdrycken", Gigoti i

"Diamantkorset", Ceberin i "Målaren o.

modellerna", Melchtal i "Vilhelm Tell",

Utobal i "Josef", Vulcan i "Philemon
o. Baucis", Bélamy i "Villars dragoner",

Conradin i "Trumpetaren från Säckin-

gen". — Litt.: Biogr. i Sv. Musikt. 1887:

12 och 1889: 17; Fr. Hedberg, Svenska
operasångare, 1885; C. F. Lundquist, Min-
nen och anteckningar 1908 f.

Japanska folksången är till texten ny
men anpassad en gammal melodi. Mi-
kadons lifmedikus F. Eckert skrifver

om dess uppkomsthistoria i Sällskapets

för Ostasien Handlingar 23. 3. 1883: "För
någon tid sedan uppmanades jag af

marinministeriet att komponera en na-

tionalhymn, då nämligen en af staten

antagen ej existerade. På min begäran
förelades mig åtskilliga japanska melo-

dier, af hvilka jag valde den här med-
delade. Jag harmoniserade och arran-

gerade den för europeiska instrument.

Dikten står i den berömda samlingen
Kokinschu och är ungefär 1000 är gam-
mal." — Såsom gammal melodi är den
i pentatonisk tonart. Texten utgör en
välönskan öfver kejsarhuset (alltså na-

tionalhymn).

Japanska musiken har närmast utbil-

dats ur den kinesiska men har under ti-

dernas lopp fått en tämligen själfstän-

dig gestaltning. J. folket är ett mycket
musikaliskt folk med varmt sinne för

tonkonsten. Folkmusiken består vanli-

gen af solosäng med ackompagnement af

instrument. Alla folkinstrumenten stam-
ma från Kina. De vanligaste äro: koto,

schamiseng, kakju och schakuhaschi.

Koto är en 7- el. 13-strängad, liggande

harpa. Den spelande knäpper på strän-

garna med tre af högra handens fing-

rar, hvilka äro försedda med elfenbens-

naglar. Schamiseng är en tresträngad

gitarr, som slås med ett stort plektron,

kakju en liten violin med 4 strängar,

spelad med stråke, schakuhaschi en bam-
buklarinett med 6 fingerhål. I orkester-

musik spela koto, schamiseng och kakju
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hufvudrollen. Instrumentalmusiken är

mycket populär i Japan, och knappt ett

enda hem saknar en koto el. en schami-

seng. En brud, om hon är aldrig så

fattig, får alltid i bröllopspresent en

koto och en schamiseng. Tonsystemet
är i Japan en utveckling af pentatonisk

grundskala. Ur den pentatoniska figu-

ren e fiss a h ciss har utbildats en "af-

ledd pentatonisk" skala: e f a h c, hvil-

ken numera är den rikast represente-

rade (där ej europeisk inverkan har
borttagit all inhemsk musikodling). Not-

skriften är af två slag: den vokala bok-

stafsskriften, hämtad från kinesernas

skrift (bokstafsnamn på hvarje not) och

den instrumentala med notlinjer mot-
svarande instrumentets strängar och

bokstäfver för hvarje grepp (alltså när-

mast samma princip som den franska
luttabulaturen). — Med afseende på de

utöfvande musikerna finnas i Japan 4

strängt skilda kaster. Högst står den
s. k. gakunin, hvilken rekryteras ur sta-

tens förnämsta män. De till denna klass

hörande musikerna äro musikteoretiskt

bildade och känna notskriften. Mika-
dons hofkapell, gagaku, sammansättes
ur denna klass. De spela blott gammal,
klassisk musik, som anses stamma från

Kina och Korea. Ursprungligen var all

hofkapellets musik, af hvilken den yng-
sta är 500 år gammal, sångmusik med
orkesterackompagnement, dock har sån-

gen under tidernas lopp gått förlorad,

så att melodien numera äfven utföres

af instrument. Denna orkester är ej

sammansatt på samma sätt som de an-

dra klassernas. — Genin utgöra musiker
af andra klassen. De spela blott profan
musik och förstå ej teori el. notskrift.

De stå i rang med köpmännen. Tredje

platsen intaga de blinda musikerna.
Dessa voro fordom indelade i flera un-

derafdelningar, men nu särskiljas en-

dast två sekter: kengio och koto. De
till den förra hörande äro af bättre här-

komst och få som tecken på sin högre
rang bära vida strumpor. Båda sek-

terna idka blott populär musik. Fjärde
och lägsta klassen omfattar de kvinn-
liga musikerna, hvilka blott ha tillgång

till den vanliga, alldagliga musiken. De
flesta kvinnliga musikerna äro geishor,

hvilka i de synnerligen talrika téhusen
(Tokio ensamt har öfver 400 sådana)

betjäna och underhålla gästerna. Till

detta yrke uppfostras flickorna redan
som små. Särskilda köpmän tillhandla

sig dem mot 40—60 francs och låta dem
få lära sång och schamiseng. Därefter
försäljas de åter, i regel som 14-åringar,

till téhusen och ha då stigit i pris till

500—600 francs. Dessa geishor ha ej rät-

tighet att någonsin spela helig eller

klassisk musik, hvilken endast får ut-

föras af manliga yrkesmusiker. — Mu-
sikundervisningen är strängt ordnad.

Lärarna för hofkapellets räkning be-

soldas af staten. Hos de blinda står en
lärare i spetsen för hvarje skrå. Sär-

skilda musikstycken få blott läras af

särskilda lärare. Dessa ha fogat sina

egna utsirningar till musikstycket och
låta betala sig efter kompositionens halt.

Så kostar t. ex. lärandet af ett klassiskt

stycke vida mera än ett populärt. Ock-
så instrumenten ha olika rang. Den
7-strängade koton användes blott hos de
förnäma japanerna, den 13-strängade

däremot spelas däremot uteslutande af

damer tillhörande de bättre borgerliga

husen. Detta instrument motsvaras hos

männen af schakuhaschi, hvilket ännu
gäller för ett förnämt instrument, under
det att schamiseng står på lägsta sta-

diet och spelas offentligt blott af gei-

shor, gatsångare och teatermusiker. —
Vissa sångpedagogiska principer ha blif-

vit allmänt erkända i Japan, En ja-

pansk lärobok i sång uppräknar bl. a.

följande regler: Sångaren får ej for-

cera rösten, utan rätta tonstyrkau efter

det rum, hvari han sjunger; tonen bör
uppstå i bröstet, därigenom att lungorna
utvidgas; sångaren skall beflita sig om
ett tydligt uttal; alla personliga anspel-

ningar på någon af åhörarna böra under
sjungandet undvikas; sångaren bör be-

flita sig om en ren vandel, ty dåligt

lefnadssätt skadar rösten. — Trots dessa

tämligen förnuftiga principer låter det

japanska sångutförandet tvunget och

pressadt. Sångaren anstränger sig att

få fram strupljud, något som tydligt

kan ses af de svullna halsådrorna och
det röda ansiktet. Enligt en japans ut-

sago måste dessa gutturala ljud sär-

skildt inläras, "endast barn och kuskar
låta tonerna på europeiskt maner kom-
ma ur magen". Orsakerna till denna
egendomliga sångstil ligger däri, att

28
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man i Japan anser det opassande att

öppna munnen för mycket. — I alla ce-

remonier på världsliga el. religiösa min-

nesdagar intager musiken en framstå-

ende plats. Ännu i dag uppföra schin-

toprästinnorna de gamla, ärevördiga ka-

guradanserna, i hvilka under sång och

instrumentalackompagnement de gamla
j. myterna mimiskt framställas. I j.

dramat spelar musiken ej heller någon
underordnad roll. Den följer hela styc-

ket och sluter sig tätt intill handlin-

gens gång och bidrager i väsentlig mån
till stämningsmåleriet, liksom i vårt me-
lodrama. Hela orkestern består blott af

två musiker, hvilka, dolda bakom kulis-

serna, omväxlande spela flera instru-

ment. Den ene knäpper oafbrutet på sin

schamiseng och utstöter vid vissa till-

fällen några klagoljud. En annan scen

åter ackompagnerar han på koto. Den
andre, som ackompagnerar hufvudper-

sonerna och de inströdda danserna med
sång, betjänar sig omväxlande af slag-

instrumenten: tre trummor i olika stor-

lek, två gonggong, ett litet klockspel

och en liten tamtam; vidare af en större

rörpipa och en mindre signalpipa af

metall. — Liksom i allt annat söker ja-

panerna äfven inom musiken anpassa
sig efter den europeiska musiken. Euro-

peiska musikinstrument (piano, violin)

importeras; japanska musiker sändas på
statens bekostnad till Europa för att

lära sig harmoni och musikteori; ja-

panska hären har tyska musikkapell,

som utföra de gamla j. melodierna i mo-
dern instrumentering. Ett särskildt af

staten understödt musikinstitut i Tokio

beflitar sig om att bekantgöra vår not-

skrift; t. o. m. musikinstrument af ja-

pansk modell beställas från Tyskland.

På gatorna i Tokio ljuda gamla och

nya kinesiska melodier vid sidan om
amerikanska gatvisor.

Européer i Japan ha äfven samman-
slutit sig för odling af Europas musik.

Tyskar i Tokio och Jokohama ha bildat

ett musiksällskap för uppförandet af

europeiska kompositioner af moderna
mästare. Särskild betydelse har ett 1899

bildadt "Beethovengesellschaft" erhållit.

Sällskapet har sitt säte i Jokohama och

räknar omkring 300 medlemmar. Ärli-

gen under okt.—apr. ges 6 konserter,

som besökas af såväl Tokio- som Joko-

hamabor. Engelsmän och amerikanare
ha bildat en körförening. Konservato-
riet i Tokio föranstaltar flera pröfnings-

konserter samt privata musikuppföran-
den. I Kobe ha utländingarna äfven
bildat ett musiksällskap, hvars presta-

tioner dock af en i Jokohama varande
tysk betecknats som "jenseits von gut
und böse".

Litt.: T. Norlind, Musiken i Japan
(Sydsv. Dagbl. 25. 9. 1904); O. Abraham
—v. Hornbostel, Das Tonsystem u. die

Musik d. Japaner (Zeitschr. d. IMG. IV,
302 ff.); P. T. Piggot, The music u. mu-
sieal instruments of Japan, 1893; H. Rie-

mann, tlber jap. Musik (Mus. Wochenbl.
1902). I "Mitteilungen d. deutschen Ge-

sellsch. f. Ostasien" finnas flera origi-

naluppsatser rör. j. m., som äro af högt
värde; af dessa må här särskildt näm-
nas: Dr. Miiller, Einige Notizen iiber

die jap. Musik, Bd I o. III; Freih. v.

Zedtwitz, Jap. Musikstiicke, Bd IV; Fr.

Eckert, Jap. Lieder, Bd II; V. Holtz,

Japanische Lieder, Bd I; F. Stein, Zur
Vergleichung chinesischer u. japanischer
Musik, Bd I. Jap. melodier med o. utan
jap. ackompagnement i direkt öfversätt-

ning utgaf direktören för konserv, i To-
kio S. Isawa, Tokio 1888. Af j. melodier
ha en del harmoniserats på europeiskt

sätt af en del europeiska musiker. Af
de ej få samlingarna må särskildt näm-
nas: Ph. Fr. v. Siebold, Jap. Weisen fiir

das Pianof. eingerichtet, Leyden 1836.

E. Dittrich, Nippon Gakufu, Sechs jap.

Volkslieder; s. förf., Nippon Gakufu,
Zehn jap. Lieder. Om européernas mu-
sik i Japan se bl. a. Georg Grusen, Deut-
sche Musik in Japan (Die Musik I.

57 ff.).

Jaques-Dalcroze, se Jacques-Dal-
c r o z e.

Jastisk tonart^ jonisk tonart (s. d.).

1. Jastrau, Richard Louis, f. 2. 5.

1828 i Odense; f 23. 3. 1902 i Köpenhamn;
operasångare (tenor); elev af Merca-
dante i Neapel och Lamperti i Milano;

uppträdde först å scener i Italien och
Spanien; debuterade 22. 1. 1864 å k. t.

Köpenhamn som Edgardo i "Lucia"; an-

ställd därst. 1864—88; af hans roller mär-
kas: Trubaduren, Rigoletto, Almaviva,
Ottavio, Tamino, Robert, Raoul, Tann-
häuser, Lohengrin, Walther von Stolt-

zing m. fl.
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2. Andreas Martin Jacob
L u d v i g J., f. 9, 3. 1823 i Odense; t där-

städes 6. 3. 1898; den föreg:s broder; stu-

dent 1841; 1856 sånglärare vid latinsko-

lan i Flensborg; 1858—64 organist o. mu-
siklärare vid seminariet i Tönder; sedan

musiklärare i Odense; 1876 kantor vid

St. Knuds Kirke därst.; har komponerat
sånger, pianostycken och en kantat vid

Industriutst:s i Odense invigning.

Javanska musiken har under de sista

årtiondena varit föremål för flera in-

tressanta undersökningar, dock synes

man ej ha nått något definitivt resultat

i frågan rörande dess ursprung; den
allmänna meningen synes vara, att den

är hämtad från Kina. Tiden närmast
efter Kristi födelse infördes den indiska

kulturen på ön och på 1400-talet undan-

trängdes denna af den arabiska för att

några århundraden senare i sin tur er-

sättas af kinesiskt inflytande. Dessa

sista kulturinflytelser från Kina skulle

då inom musiken, menar man, ha trängt

undan de gamla arabiska och indiska.

Man stöder sig härvid framför allt på
pentatoniken, hvilken skulle saknas i

Indien men förefinnas i Kina. Såsom vi

i art. Indisk musik ådagalagt hvi-

lar emellertid den indiska musiken på
pentatonisk grundval, nämligen tonska-

lan: c d f g a. I den j. m. särskiljes

tydligt emellan äldre och yngre
skala. Den äldre, salendro (surendro),

sammanfaller till alla delar med den
nyss nämnda indiska och bär till ytter-

mera visso guden Indras (Endra) namn.
Mot denna äldre svarar den yngre pelog

(ordet betyder 'den afvikande', 'oregel-

mässiga'), som är vår diatoniska skala.

Som vi funno hos den indiska musiken,
kunde man särskilja olika tonklasser, af

hvilka c f g var första, c d f g a an-

dra, den diatoniska den tredje och kro-

matiska den fjärde. Den j. m. erkänner
således närmast den andra och tredje

klassen, pentatonik och diatönik, såsom
bestämmande för musiken. Rester af en
"afledd pentatonik" finnas äfven. J. P.

N. Land omtalar en skala e f a h c,

och kallar den "pelogskalan i inskränkt
bemärkelse". Denna skala återfinnes i

japanska musiken (s. d.) såsom mycket
populär. Vi kunna således här tydligt

igenkänna grundprinciperna för all pen-
tatoniks utveckling. Af musikinstru-

menten stå slaginstrumenten högst och
äro också de mest differentierade. De
flesta återfinnas dock i Bortre Indien
(Siam, Annam m. fl.). Af särskildt in-

tresse är den j. instrumentalmusiken
som orkestermusik (gamelan). Flera in-

strument spela här melodien, och en
tonmålning efter i viss mån konstnär-
liga principer framträder; dock använ-
des ej harmonier utan allt förblir i en-

klang (el. oktav). En liknande orkester-

musik återfinnes dock äfven i Bortre In-

dien. — Af araberna ha j. m. erhållit

det allmänna stråkinstrumentet rebab.

Det synes därför, som om vi finge an-

taga, att den j. m. utvecklat sig ur den
indiska musiken under påverkan dels

från Bortre Indien dels Arabien (Per-

sien). Att en flyktig beröring med ki-

nesisk musik kunnat gifva den j. små
impulser är naturligtvis ej uteslutet. —
Litt.: J. P. N. Land, Uber die Tonkunst
d. Javanen (Viertelj. d. MW. V, 1889);

E. Fiirst, Uber das Theater u. die Mu-
sik d. Javanen (Naturv. Wochenschr.
1898); Groneman, In den Kedatou te Jog-
jakarta (Leiden, Brill); Th. St. Raffles,

The history of Java I, 1817 (s. 469—472

med bilder öfver instrumenten); Craw-
furd, History of the indian archipelago

I, 1820; J. Olivier, Voyage par terre et

par mer aux colonies hollandaises, Am-
sterd. 1828.

Javette, Anna Maria, f. 2. 11. 1857 i

Stockholm, t därst. 28. 7. 1888; opera-

sångerska; elev af fru J. Jacobsson; en-

gagerad vid k. t. i Stockholm 1882; bland
hennes roller märkas: Margaretha, Ju-
dinnan, Micaela i "Carmen", Afrikan-
skan och Anna i "Värmländingarne".
Jean från Nivelle, Jean de Ni-

velle, komisk opera i 3 a. af E. Goudi-
net och Ph. Gille, musik af Léo Delibes;

premiär Paris 8. 3. 1880; gifven s. å.

i Stockholm på k. t. och 1881 i Kphn.
Jeannettes bröllop, les Noces

de Jeannette, operett i 1 a. af Carré och
Barbier; musik af V. Massé; premiär
Paris 4. 2. 1853; svensk öfvers. af J.

Stjernström; f. ggn å Mindre teatern

9. 10. 1855; återupptagen 11. 8. 1863 å

Humlegårdsteatern under titeln: Bröl-
lopsfesten; å Göteborgs teater gif-

ven 30. 6. 1882; k. t. Sthlm f. ggn 25. 5.

1893; dansk öfvers. af A. Zinck; pr. k. t.

Kphn 9. 2. 1879.
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Jefta, Händels sista oratorium, skrif-

vet 21. 1.—30. 8. 1751 till ord af Morell;

uppfördt på Covent Garden 26. 2. 1752;

före Handel hade G. Carissimi skrifvit

ett oratorium öfver samma ämne.
Jenasymfonien, en ungdoms-

symfoni efter all sannolikhet af Bee-

thoven från 1790-talet, förvarad (i hand-

skrift) i Jena; nyss funnen och närmare
beskrifven af Fritz Stein i Smlb. IMG.
XIII s. 134—172 (1911); sedan 1912 upp-

förd flerstädes i Europa (Göteborg 1912).

1. Jensen, N i e 1 s Peter, f. 23. 7. 1802

i Köpenhamn, t därst. 19. 10. 1846; flöj-

tist och organist; blind; elev af Brunn
(flöjt), A. W. Hartmann (orgel) och Kuh-
lau (musikteori); organist i St. Petri

Kirke i Kphn 1828. J. ägde högt an-

seende som flöjtvirtuos; utgaf flera stu-

dieverk och kompositioner för flöjt (6

hftn duetter för fl., variationer för fl. o.

p., sonate op. 18, 3 fantasier op. 14, 6

solos op. 17 och 12 etyder för fl. op.

25, transcriptioner och variationer), samt
tillfällighetskantater, pianostycken, mu-
sik till sångspelet "Robinson" och till

Oehlenschlägers "Vaeringerne i Mikla-

gaard" m. m.
2. A d o 1 f J., f. 12. 1. 1837 i Königs-

berg, t 23. 1. 1879 i Baden-Baden; utbil-

dad hos Ehlert, Marpurg och Liszt; 1856

musiklärare i Kyssland; 1857 kapellmä-

stare vid stadsteatern i Posen; 1858—60 i

Kphn; slöt sig nära intill Gade; ver-

kade sedan till 1866 som kompositör och
lärare i födelsestaden och förvärfvade

sig snart stort anseende; 1866—68 lä-

rare vid Tausigs skola för pianospel i

Berlin; lefde därefter i Dresden, Graz
och efter 1870 i Baden-Baden. J. till-

hör som kompositör den efterschumann-
ska riktningen med sångromansen och
karaktärsstycket för piano som hufvud-
form. Hans sånghäften spriddes öfver

hela Europa och sjungas ännu gärna.

Till de mera bekanta sånghäftena höra:

"Spanisches Liederbuch" (op. 4 och 21),

"7 Lieder" (op. 11), "6 Lieder" (op. 1),

"Gaudeamus" (op, 40), "Romanzen und
Balladen" (op. 41). Hans pianokompo-
sitioner skattas äfven med rätta högt;

bland dessa må nämnas: "Idyllen" (op.

43), "Eroticon" (op. 44), Sonate (op. 25),

"Romantische Studien" (op. 8), "Innere
Stimmen" (op. 2), "Wanderbilder" (op.

17) m. m.; dessutom skref han körsånger

och verk för soli, kör och orkester

("Jephtas Tochter", "Der Gäng der Jiin-

ger nach Emmaus") samt en opera "Tu-
randet". — Litt.: biografier i Waldersee-
samlingen (1895) och Reimanns "Be-
riihmte Musiker" (båda af Niggli). En
samling bref utgaf P. Kuczinski 1879.

3. C h r i s t i a n J., f. 10. 9. 1845 i Kö-
penhamn, t därst. 1912; elev af Koch och
Schiörring i violin; anställd fr. 1860 som
violinist vid en mängd teatrar och Tivoli

i Kphn; från 1874 dirigent vid flera nö-

jesttablissement (Klampenborg, Skods-

borg, National m. fl.); produktiv dans-

kompositör (c. 250 nummer).
4, Sören J., f. 16. 7. 1865 i Aarhus;

pianofabrikör; uppsatte egen fabrik i

Köpenhamn 1893; medstiftare af "Dansk
Pianofabrikantforening"; medlem af sty-

relsen för dens. till 1911; ordf. 1903—11.

Jeremiade, lamentation, klagosång.^

Jerichau, T h o r a 1 d Ad. Nik. Lor.»

f. 1. 11. 1848 på Kristianshavn (Kphn),

t 24. 12. 1909 i Kristiania; organist; elev

af G. Merkel i Dresden och G. Matthi-^

son-Hansen i Kphn; 1881 organist i As-

sens, 1885 i Hortens; har uppträdt på or-

gelkonserter äfven i Tyskland; har kom-
ponerat sånger, marscher f. piano, och
"Et Jule-Festspil". J. var en skicklig^

orgelspelare; utgaf förslag till ett tre-

linjigt notsystem (Zeitschr. IMG. 1905)..

Jerndorff, Peter William, f. 24.

11. 1842 i Köpenhamn; skådespelare och
någon tid äfven operasångare( tenor);,

tog 1870 medicinsk ämbetsexamen, men
öfvergick sedan till teatern och debute-

rade 17. 2. 1871 å k. t. Kphn; bl. hans
roller märka^: Joseph, Faust, Wilhelm
Meister i "Mignon", Lionel i "Lynet"
m. fl. J. är som skådespelare en af k. t:s

bärande krafter.

Jerusalem, häf upp din röst,
psalm 54; Haeffner 54; mel. motsvarar
nr 123 och 338 i koralpsb. 1697; finnes i

Rappehandskriften af 1675; saknas i ut-

ländska källor.

Jerusalem, i öfverdåd, psalm
88; Heeffner hänvisar till mel. nr 5.

Jespersen, Olfert, f. 2. 4. 1863 i Ny-
boder, Köpenhamn; dirigent o. komposi-
tör; elev af Holger Dahl; anställd vid

Vesterbros teater 1873—80; företog se-

dan resor i Sverige, Tyskland och Ryss-

land; dirigent vid Nörrebros t. 1891

—

93, vid National 1894—95, i Zool. Have^
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fr. 1898; medlem af styr. för Köpen-
hamns Orkesterförening fr. 1899; har
komponerat musik till talrika revyer,

pantomimer m. m., operetten "Molbo-

erne" (1893), sånger, visor och danser;

redaktör för "Musik og Sang" 1898

—

1908; fr. 1905 äfven musikförläggare,

särskildt af orkesterverk.

Jessonda, opera i 3 a. af Gehe, mu-
sik af L. Spohr; premiär i Kassel 28. 7.

1823; f .ggn på k. t. Sthlm (sv. öfvers. af

A. Lindeberg) 26. 1. 1826; nedlagd 1837;

repris 2. 3. 1891.

Jesu, dig i djupa nöden, psalm
85; Hffiffner 85; i Sverige ej före Haeff-

ners koralb. af 1808; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 6779 a: "Alle Menschen
miissen sterben") af 1687.

Jesu, djupa såren dina, psalm
77; Hseffner 77; mel. motsvarar nr 53

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till

fransk hugenottmelodi af 1551: "Ainsi

que la biche"; finnes i svenska källor i

C. C. Gyllenhielms Davids psaltare 1650

samt sedan i flera handskrifter; i Tysk-
land motsvarar mel. "Wie nach einem
Wasserquelle" (Zahn 6543).

Jesu, du dig själf uppväckte,
psalm 111; Hseffner 111; mel. motsvarar
nr 173 i koralpsb. af 1697; finnes dess-

förinnan i Rappehandskriften af 1675;

saknas i utländska källor.

Jesu, du min fröjd, psalm 204;

Haeffner 204; mel. motsvarar nr 144 i

koralpsb. af 1697; finnes dessförinnan
hos Arrhenius 1691, där den angifves

motsvara en tysk koral: "Jesu meine
Lust und Wonne"; den tyska koralen
har ej kunnat återfinnas.

Jesu, du mitt lif, min hälsa,
psalm 76; H^ffner 76; mel. motsvarar
nr 152 i koralpsb. af 1697; har ej kun-
nat återfinnas i tyska koralböcker och
ej heller i svenska före 1697.

Jesu, du, som själen spisar,
psalm 205; Haeffner 205; mel. motsvarar
nr 246 i koralpsb. af 1697; finnes dess-

förinnan hos Arrhenius 1691; saknas i

utländska källor.

Jesu, gör mig så till sinnes,
psalm 129; Haeffner hänvisar till mel.

nr 77.

Jesu, lär mig rätt betrakta,
psalm 48; Haeffner hänvisar till mel.

nr 15.

Jesu, lär mig rätt betänka.

psalm 75; Hagffner 75; mel. motsvarar nr

244 i koralpsb. af 1697; saknas i utländ-

ska källor samt i svenska före 1697.

Jesum haf i ständigt minne,
psalm 127; Haeffner hänvisar till mel.

nr 111.

Jesu namn begynna skall,
psalm 65; Hseffner 65; saknas i svenska
källor före Hseffner; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 7070: Seelchen, was ist

sehöners wohl) af 1662.

Jesus allt mitt goda är, psalm
215; Haeffner 215; mel. motsvarar nr 274

i koralpsb. af 1697; finnes enl. Beckman
i Arrhenius, Continuation af Psalme-

profwer (handskr.); eljest ej anträffad i

svenska eller utländska källor före 1697.

Jesus Kristus är vår hälsa,
psalm 152; Hseffner har två melodier

till denna psalm: 152 a motsvarar mel.

nr 14 i koralpsb. af 1697 och finnes re-

dan på 1640-talet (Mönsterås); eljest ej

anträffad utom Sverige; 152 b saknas i

koralpsb. af 1697 men finnes i Pise Can-

tiones 1582 nr 39 (1625: 54) samt i Kal-

mar- och Mönsteråshandskrifterna på
1630- och 40-talen; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 1576: "Jesus Christus un-

ser Heiland der von uns") af 1524; i

Danmark anträffas den hos Thomissön
1569 och Jesperson 1573 och 1637.

Jesus är min hägnad, psalm
216; Hseffner 216; mel. motsvarar nr 266

i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

koral (Zahn 8032: "Jesus meine Freude")

af 1653; i Sverige finnes mel. ej före

1697; nr 263 i finska koralboken.

Jesus är min vän den bäste,
psalm 213; Haeffner hänvisar till mel.

nr 8.

Jesus är mitt lif och hälsa,
psalm 214; Haeffner hänvisar till mel.

nr 70.

Jetong, belöningspenning för gjorda

framsteg i studier, för flit och skick-

lighet. Musikaliska akademiens belö-

ningsjetonger äro 4: första och andra j.,

Mazerska o. Bergs j. Musikaliska akad.

utdelade förr (fr. 1814), i likhet med an-

dra vittra sällskap, en "jeton de pré-

sence" åt hvarje tillstädeskommande

medlem. Alla dessa j. äro afbildade i

J. P. Grönhamns Kungl. Mus. akade-

mien 1771—1871.

Jeu (fr.), spel; i orgeln: register; j.

å bouche, labialstämma; j. å anche.



438 Jig—Johannsen

tungstämma; plein jeu, fullt verk; j.

harmonique, öfverblåsande stämma
(angifvande en harmonisk öfverton); j.

de timbre, klockspel.

Jig, j i g g, se G i g u e.

1. Joachim, J o s e p h, f. 28. 6. 1831 i

Kittsee vid Pressburg af israelitiska

föräldrar, f 15. 8. 1907 i Berlin; "violin-

kungen"; uppträdde redan vid 7 års ål-

der å konsert och blef 1838 elev vid kon-

servatoriet i Wien med Bohm till lära-

re; spelade 1843 i Leipzig och vann Men-
delssohns bevågenhet; kvarblef där till

1849 under studier för Mendelssohn, Eo-

bert och Clara Schumann, Hauptmann,
Ferd. David, Gade och Liszt; under sam-
ma tid gaf han äfven konserter flerstä-

des i Tyskland och gästade 1844 London,
där han mottogs på det vänligaste. Han
återvände sedan ofta till den engelska

hufvudstaden, där hans konserter i Kri-

stallpalatset och Filharmoniska sällska-

pet hörde till säsongens främsta tilldra-

gelser; 1849—53 var J. konsertmästare
hos Liszt i Weimar; 1853—66 konsertmä-
stare i hofkapellet i Hannover; flyttade

sedan till Berlin, där han 1868 blef di-

rektör för den nygrundade Hochschule
fiir Musik; vid högskolans senare om-
bildning blef J. ordförande i styrelsen

och chef för stråkinstrumentafdelnin-

gen. LMA 1870. J. besökte Sthlm 1875.

Som lärare och utöfvande violinist vann
J. stort anseende. Hans spel utmärkte
sig för genialisk uppfattning, en bred
och fyllig ton och ett pietetsfullt åter-

gifvande af tonverken; virtuosens ef-

fektsökeri var honom alldeles främ-
mande. Som utöfvande konstnär sökte

han framför allt väcka förståelse för

Beethoven och Brahms. Som komposi-
tör framträdde J. med de i Schumanns
anda skrifna tre konserterna op. 3 (G-

moll), op. 11 ("In ungarischer Weise")
och G-dur (1890), dels variationer för

violin och orkester, flera ouverturer,

marscher och "Szene der Marfa" (ur

"Demetrius") för altsolo och ork. m. fl.

— Litt.: Andr. Moser, J. J. (2. uppl.

1904); Fuller-Maitland, On J. J. (1906), L.

Brieger-Wasservogel, J.-Gedenkbiichlein

(1907). J:s brefväxling med Brahms ut-

gafs 1908 af A. Moser.

2. Amalie J. född Weiss (Schnee-
weiss), f. 10. 5. 1839 i Marburg i Steier-

mark, t 3. 2. 1899 i Berlin; altsångerska;

först anställd vid teatern i Hermann-
stadt sedan vid Kärtnertorteatern i

Wien; 1862 anställd vid hofteatern i

Hannover ingick hon 1863 äktenskap
med Joseph J.; 1866 lämnade hon defi-

nitivt teatern och sjöng sedan endast å

konserter; som romanssångerska erhöll

hon världsrykte och blef med 70-talet

en mycket ansedd sånglärarinna; 1882

skild från J. J. ägnade hon sig därefter

ensam åt lärarinnekallet, under senare

tiden vid Klindworth-Scharwenka-kon-
servatoriet.

Joachimkvartetten, en af Joseph Joa-

chim i Berlin 1869 grundad stråkkvar-

tett, som genom konserter öfverallt i

Europa vunnit ett storartadt erkännan-

de, särskildt genom dess föredrag af

Beethovens sista kvartetter och Brahms.
Följande medlemmar, alla framstående

utöfvande musiker, ha varit fastade vid

den: Vo I: Joseph Joachim; Vo II:

Ernst Schiever 1869—72, Heinrich de

Ahna 1872—92, Johann Kruse 1892—97,

Carl Halir 1897—07; V: a: Heinrich de

Ahna 1869—72; Eduard Rappoldi 1872—

77; Emanuel Wirth, 1877—07; cello: Wil-

helm Miiller 1869—79; Robert Hausmann
1879—07.

J o c o n d e, Joconde, ou les Coureurs

d'aventures, op. com. i 3 a. af C. G. Eti-

enne, musik af Nic. Isouard; premiär

Paris 28. 2. 1814; svensk öfvers. af C. G.

Nordforss; f. ggn k. t. Sthlm 14. 1. 1820;

dansk öfvers. af N. T. Bruun; f. ggn
k. t. Kphn 14. 10. 1817.

Jocosas (lat.), skämtsamt, lustigt.

Jodla (t. iodeln), sjungande, jublande

med snabb väsliag mellan bröstton och

falsett; särskildt utbildadt i Tyrolen och

Schweiz; goda exempel finnas i A. Tol-

ler, Kiihreihen öder Kiihreigen, Jodel

und Jodellied in Appenzell (1891) och J.

Pommer, 444 Jodler aus Steiermark

(1901).

Jodocus Pratensis. Se J o s q u i n.

Johan af Paris, Jean de Paris,

op. com. i 2 a. af Saint-Just, musik
af Boieldieu; premiär Paris 4. 4. 1812;

svensk öfvers. af J. D. Valerius; f. ggn
k. t. Sthlm 21. 5. 1819; f. ggn i Göteborg

8. 12. 1865; dansk öfvers. af N. E. Bruun;

f. ggn k. t. Kphn 1. 2. 1815.

Johannsen, Julius Ernst Chri-
stian, f. 28. 2. 1826 i Köpenhamn, t 27.

7. 1904 i Petersburg; elev af Leipzigs
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konservatorium 1845—48 (Mendelssohn o.

Gade i komposition); 1848—52 pianolä-

rare i södra Kyssland; sedan i Peters-

burg, där han efter hand fick mycket
högt anseende som musikpedagog; 1867

musiklärare vid statskonservatoriet;

1871 inspektör, 1882—83 vikarierande och

1892 ord. direktör därst. J. har utbildat

en mängd betydande musiker.

Johanson, Karl Oskar, f. 21. 1. 1865 i

Sthlm; operasångare (baryton); elev

af Axel Rundberg och Oscar Lejdström;

engagerad vid Vasateatern 1887; vid

k. t. 1889; 1896 vid Dram. t. och hos

Ranft (Svenska t.) 1899; som operasån-

gare utmärkte han sig mindre för bety-

dande röst än genom ypperlig drama-
tisk förmåga; bland roller märkas: Al-

fonso i "Leonora", Lorden i "Fra Dia-

volo", Bazil i "Barberaren", Hertigen i

"Skrifvarkungen", Juliano i "Svarta do-

minon", Barnaba i "Gioconda", Pathe-

lin, Escamillo i "Carmen", Ström i

"Muntra fruarna", Frédéric i "Lakmé"
m. fl.

Johnsen, Henrik Filip, f. 1717 i

England, t 12. 2. 1779 i Sthlm; tidigt

känd som orgelvirtuos gjorde han en

flerårig konstresa genom Holland och

Tyskland och var vid 1740-talets början

anställd vid Adolf Fredriks kapell i

Holstein-Gottorp; då 1743 Adolf Fredrik

som Sveriges kronprins flyttade öfver

till Stockholm, medföljde kapellet; J.

bibehöll sin plats i arfprinsens kapell

så länge detta existerade (namnes än-

nu 1773 i hofräkenskaperna där); kom
dock aldrig att tillhöra hofkapellet;

jämte kapellbefattningen skötte han fle-

ra andra musiksysslor i hufvudstaden;
1745 organist i Klara kyrka; 1763 tillika

hoforganist och anförare vid franska
teatertruppen; 1771—72 arkivarie i Mus.
ak. och samtidigt lärare i harmoni och

komposition vid ak:s läroverk. Hiilphers

meddelar 1770 (1773): "Hedras såsom lä-

romästare af mer än 30 organister inom
riket, andra elever att förtiga." Å an-

nat ställe säger s. förf.: "Hade nåden
att på befallning 1753 i dec. få handleda
Hennes Maj:t Drottningen i Generalbas,

hvaruti Hon inom 3 mån. erhöll den
största färdighet." Såsom kompositör
skildras J. af en samtida på följande

sätt: "Han var känd på sin tid för en af

de grundligaste kontrapunktister, som

förvånade musikkännare med sina starka

orgelfugor, dem han merendels oberedd

spelade vid utgången ur kyrkan. Om
han i sina fantasier och de få kompo-
sitioner vi af honom äga icke utmärkte
sig för särdeles smak, och ofta införde

underliga infall, brokiga figurer och

hårda tonledningar, visade han sig dock

äga en originalitet, som ersatte åt snil-

let, hvad örat och känslan understun-

dom tyckte sig sakna." — 1749 kompone-
rade han till prins Gustafs 4-åriga fö-

delsedag d. 13. 1. ett "Äreminne"; året

därpå för Adolf Fredriks födelsedag d.

3. 5. en "Pastorale". Under Gustaf 111:8

första regeringsår var han äfven med-
arbetare i flera operaföretag. Så skref

han några körinlagor i operan "Acis o.

Galathea" (uppf. f. ggn 10. 5. 1773); an-

ordnade och komponerade delvis musi-

ken till operabaletten "Aeglé", gifven 8.

7. 1774 på rikssalen; arrangerade och

komponerade tills. m. Uttini musiken
till skådespelet "Birger Jarl och Mech-
tild", uppfördt tills. m. föreg. stycke;

arr. och komp. musiken till op.-baletten

"Neptun och Amphitrite" (uppf. 24. 4.

1775); komponerade slutligen större de-

len af operorna "Procris och Cephal"

(uppf. f. ggn 8. 1. 1778). Uppsala biW.

förvarar i handskrift 2 symfonier för

stråkinstrument; 1753 utgaf han i tryck
"24 öder" och vid samma tid "6 Fugues
pour les orgues ou le clavecin" (tr. Am-
sterdam; ex. i Dresden och Berlin); flera

pianokompositioner finnas äfven beva-

rade: en sonat tr. i Haffners ouv. mel.

pars 3 nr 5; ett mindre stycke i Upps.

bibi. I. M. 11 a, ett dylikt i Leuhusens

sonat ä Vo solo c. b. i Kgl. bibi. ("Murki

di J."). Slutligen förvarar Mus. ak:s

bibi. partituret till serenatan "Die ver-

kaufte Braut". Sv. sång meddelar i

tryck 1900 två solosånger med piano

och 1901 en sonat. Som musikskriftstäl-

lare uppträdde han med en sakrik upp-

sats i Hiilphers' Hist. afh. s. 302—320;

skref äfven ett företal till samma bok
(dat. sept. 1770; han kallar sig här:

"Kongl. Maj:ts Capellm. samt direct.

öfver musiken och organist vid S:t Clara

församl."). — Litt.: A. A. Hiilphers,

Historisk afhandling, 1773; T. Norlind,

Svensk musikhistoria, 1901; F. A. Dahl-

gren, Anteckningar om Sthlms teatrar,

1866; J. P. Grönhamn, Kongl. Mus. ak.



440 Jolantha—Jonglör

åren 1771—1871; R. Eitner, Quellenlex.

V, 1901; G. Schilling, Encyklopädie d.

gesammt. mus. Wissenschaften, 1835 ff.;

H. N. Gerber, Hist.-biogr. Lex., 1791 f.;

Klemming, Sveriges dram. litt., 1863 ff.;

handlingar i slottsark. och riksark.

Jolantha, lyrisk opera ila.; text

bearbetad efter "Kung Renés dotter" af

Henrik Hertz; premiär Petersburg 1892;

svensk öfvers. af E. Lundqvist; f. ggn
k. t. Sthlm 27. 10. 1893 (repriser 1897,

1901, 1911); dansk öfvers. af Erik Bögh;
f. ggn k. t. Kphn 29. 9. 1893.

Jommelli (Jomelli), N i c o 1 a, f. 10.

9. 1714 i Aversa vid Neapel, f 25. 8. 1774

i Neapel; elev af Durante, Leo, Feo i

Neapel och Martini i Bologna; 1737 upp-
fördes hans första opera "L'errore amo-
roso", 1738 följde "Odoardo"; stod snart

i främsta ledet bland Italiens opera-

kompositörer; var 1740 i Rom, 1741 i

Bologna och "Venedig, å båda ställena

firande triumfer med sina operor; kal-

lades 1749 till kapellmästare vid Peters-

kyrkan i Rom; flyttade 1753 öfver till

Tyskland, där han blef hofkapellmä-
stare; återvände 1769 till sitt hemland,
där han 1770 bl. a. utförde operorna
"Armida" och "Demofoonte" samt 1771

"Ifigenia in Tauride". J. hörde ej till

de kompositörer, som slog sig till ro

med redan förvärfvade framgångar; han
var en sökande natur, som ständigt
sträfvade efter att utveckla och för-

djupa sin kompositionsstil; hans sinne
var därför öppet för alla inflytelser uti-

från; i Bologna kände han sig dragen
till Martinis stränga kontrapunktiska
stil och sökte skapa en gedignare opera-
riktning genom att använda polyfonien
i ackompagnementet; i Tyskland rönte
han inflytande af Mannheimerskolan
och sökte nu få större harmonisk fyl-

lighet och mäktiga crescendoverkningar
in i sina operor; samtidigt blef orke-

sterbehandlingen sorgfälligare och färg-

rikare. Som kapellmästare utbildade

han en ypperlig orkester, hvilken kom
att bli en af de bästa i hela Tyskland.
Han aflägsnade sig på så sätt allt mera
från den gamla italienska stilen, och
hans landsmän bemötte därför hans se-

nare operor kallt och afvisande. I allt

skref han 60 operor; dessutom kompone-
rade han oratorier, mässor, psalmer,
miserere m. m. — Litt.: P. Alfleri, No-

tizie biografiche di N. J. (1845); H.
Abert, N. J. als Opernkomponist (1908).

Jonciéres, Victorin de (adoptiv-

namn; hette egentl. Felix Ludger
R oss i gno 1), f. 12. 4. 1839 i Paris, t
därst. 26. 10. 1903; elev af konserv. (Le-

borne till lärare i kontrapunkt); upp-
trädde 1859 f. ggn som kompositör och
slöt sig med 60-talet öppet till Wagner-
riktningen; 1867 utförde Th. lyrique

operan "Sardanapale" och 1869 följde

hans andra opera "Le dernier jour de

Pompéi", dock utan nämnvärd fram-
gång; under 70-talet blef bifallet med
operan "Dimitri" (1876), något större,

men de sedan följande "Reine Berthe"
(1878) och "Chevalier Jean" (1885) mot-

togos åter kyligt. Jämte operan ägnade
han sig äfven åt instrumentalkomposi-

tion med delvis större framgång; bland
dessa må nämnas: "Symphonie roman-
tique" (1873), "Sérénade Hongroise",

symfoniska odet "La Mer", orkestersui-

ten "Les Nubiennes" m. fl. J. var fr.

o. m. 1871 musikkritiker i "La Liberté".

1. Jones, William, f. 28. 9. 1746 i Lon-
don, t 27. 4. 1794 därst.; orientalist; lefde

en längre tid som jurist i Kalkutta;

hans samlade skrifter rör. Indien och

indiska förhållanden utkommo 1799 i 6

band; af dessa behandlar en (i bd 6)

musiken: "On the musical modes of the

Hindus" (tysk uppl. 1802 af Dalberg).

2. Sidney J., engelsk operettkompo-
sitör; skref bl. a. operetterna "The gaity

girl" (London 1893), "An artists model"
(London 1895), "A greek sclave" (Wien
1899) samt "The Geisha"; den sistnämn-

da vann stor popularitet öfver hela

Europa (i Sverige "Geishan" 1898 [s. d.]).

Hans biografi meddelas ej i någon till-

gänglig uppslagsbok.

Jonglör (fr. jongleur af lat. joculator,

en som spelar), vandrande musikant
från medeltiden; den romerske jocula-

torn, sådan han förefanns i de första år-

hundradena af vår tideräkning, var när-

mast en person hvilken som yrke utöfva-

de en del lägre cirkuskonster och skämt;

i Sydfrankrike synes af denne sedan ha
uppstått jonglören, hvilken jämte cir-

kuskonster äfven utöfvade musik och
sång. Han kunde på så sätt få högre
anseende, och man skilde därför vid

slutet af första årtusendet på två slags

klasser: hofj. och folkj.; för den förre
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var säng, instrumentalmusik och dikt-

konst hufvudsak, och cirkuskonster bi-

sak, för den senare cirkuskonsterna huf-

vudsak och musiken bisak. Af den

förre uppstod under inverkan från den

keltiske barden den bildade hofskalden

el. trouvéren, af den senare folkgyekel-

makaren och spelmannen. Ännu på
1200-talet var man oklar om, hvad som
skulle förstås med en j. I vissa fall

finna vi t. ex. att man skilt mellan j.

och sångare (chanteur); den förre blef

i detta fall uteslutande instrumentist

(spelman); en annan skillnad var mel-

lan trouvére och j.; den förre var i

detta fall skalden och j. den, som före-

drog dikten under sång med ackompag-
uement; j. var då aflönad tjänare; i Syd-

frankrike (provencalska området) synes

j. ha varit den allmänna benämningen
på kringfarande konstnär, vare sig han
sedan var diktare, sångare, instrumen-

tist eller gyckelmakare. Trubaduren
kunde här mycket väl kallas för j. Man
led tydligen under denna alltför all-

männa benämning, och vi ha från år

1275 en till konungen af Castilien insänd

skrifvelse, som omtalar, huru orätt man
gjorde hofpoeter och sångare, när man
kallade dem j., då man under detta

namn förstod såväl allehanda löst folk

som bildade vid hofven anställda konst-

närer; i en svarsskrifvelse meddelas
ett försök till precisering af titeln på
hvar och en till den stora gruppen ut-

öfvande konstnärer hörande musiker;
man utgick från de gammallatinska be-

nämningarna och säger, att man for-

dom kallat instrumentisterna "histrio-

nes", trubadurerna "inventores", gyckel-

makare och lindansare däremot "jucu-

latores" el. "jonglörer"; då dessa titlar

tydligen ej kunde återupptagas, ville

man ha ändrat namnen sålunda, att

man kallade alla lägre musikanter och
gyckelmakare i Sydfrankrike liksom i

Lombardiet "buffons", däremot bildade

och kunniga musiker och diktare "j.";

trubadur skulle endast den anses vara,

som "gaf utan att taga" d. v. s. var dik-

tare och musiker utan att begära lön.

Under 1200-talet förändrades förhållan-

dena så småningom. Den fattigare j.

nedsjönk allt djupare och vandrade med
hustru och barn genom landen som tig-

gare; från detta slags folk sökte man

frigöra sig genom lagbestämmelser,

dock utan resultat; af den bättre j. blef

snart blott spelmannen, hvilken tog
tjänst som aflönad musikant hos fur-

star, adelsmän, biskopar, abboter m. m.
I städerna bildade j. snart egna skrå,

hvilka ej själfva uppsökte platserna,

där musik behöfdes, utan mottogo be-

ställningar som andra yrkesutöfvare.

Ur dessa högre mera kunniga j. upp-
stodo således å ena sidan kapellmusiker-

na (se hof kapell) å andra sidan stads-

musikanterna (s. d.). Se äfven Spel-
man. — Litt.: Fr. Diez, Die Poesie der

Troubadours (2. uppl. 1883); Tobler,

Spielmannsleben im alten Frankreich
(Das neue Reich 1875, I, 321 ff.); Gautier,

Les epopées frangaises, II, 1892; J. Sit-

tard, Jongleurs und Menestrels (Viertel-

jahrsschr. f. MW. I, 4747 ff.); Jubinal,

Jongleurs et trouvéres, 1835. Af mot-

svarande svensk litt. må nämnas: J.

E. Rydquist, Nordens äldsta skådespel

(Ant:ak:s handl. XIX, Skandia VII); H.
Schiick, Lekare och ballader (Samlaren
XII, 91 ff.); T. Norlind, Sv. musikhisto-

ria, 1901; G. Ljunggren, Svenska dramat,

1864.

Jonisk tonart, kyrkotonart närmast
motsvarande vår durtonart med half-

ton mellan tredje och fjärde, sjunde och

åttonde tonsteget.

Jorden, full af Herrans ära,
psalm 43; Heeffner 43; finnes ej före

Haeffner i svensk källa; motsvarar tysk

koral (Zahn 3573 b: Ach, was soll ich

Siinder machen) af 1661, hvilken går
tillbaka till världslig visa (Silvius ging

durch die Matten) af 1653; nr 45 i finska

koralboken.

Joseph i Egypten, lyrisk opera

i 3 a. af Al. Duval, musik af Méhul;
premiär Paris 17. 2. 1807; sv. öfvers. af

C. G. Nordforss (omarb. af C. F. A.

Holmström); f. ggn k. t. Sthlm 15. 10.

1856 (ämnadt att uppföras redan 1817, då
rollerna utdelades 16. 10); gafs intill

1861; sedan repriser 1864, 69, 70, 80 och 89;

f. ggn i Göteborg 2. 12. 1864; dansk öf-

vers. af N. T. Bruun; f. ggn k. t. Kphn
10. 10. 1816. — Ämnet har äfven varit

omtyckt för oratorier; A. Caldara (Wien
1722), J. A. Hasse (Dresden 1741) skrefvo

bl. a. sådana. Mest bekant blef Händels
oratorium med detta namn (komp. aug.

1743; gifven f. ggn på Covent Garden 2.
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3. 1744; Händels 8:de engelska orato-

rium). Från 1800-talet märkes G. A.

Macfarrens engelska oratorium, gifvet

vid Leeds musikfest 21. 9. 1877.

1. Josephson, Jacob Axel, f. 27. 3.

1818 i Stockholm, f 29. 3. 1880 i Uppsala;
efter inhämtade elementarkunskaper vid

Jakobs och Klara läroverk samt Stock-

holms gymnasium blef han student i

Uppsala 1835; redan under skoltiden ha-

de han fått försöka sig som körledare
vid Gustaf Adolfsfesten 6. 11. 1832 i Kla-
ra kyrka; i universitetsstaden trädde
han i förbindelse med alla därvarande
musikaliska familjer, däribland framför
allt landshöfding Krsemers, men äfven
Geijers och Amalia Silfverstolpes; af

studentkamrater utvalde han till sina

musikaliska förtrogna Anders Sidner
(s. d.) och G. Wennerberg (s. d.); det

innerliga förhållandet mellan Kraemer-
ska familjen och J. tog sin början 1838,

och han bodde tidtals hos dem dels i

Uppsala dels under sommaren å lands-

höfdingens egendom Taxnäs i Uppland;
han undervisade de båda barnen Mathil-
da och Lotten i musik och tillägnade

den förra längre fram sina första piano-

stycken "Fantasistycken" op. 11. — Sina
examensstudier skötte han med allvar

och kraft och tog 1842 kandidatexamen
och promoverades s. å., sedan han för-

svarat afhandlingen "Några momenter
till en karaktäristik af den nyaste mu-
siken". Vid katedralskolan var han
sånglärare 1841—43. Hösten 1841 fick

han till stånd ett sängsällskap, "Lilla

sällskapet" och ledde dess öfningar un-
der denna och följande vinter (så länge
det existerade); sällskapet bestod af

bl. a. Agnes Geijer, Ada Wrangel samt
Gunnar Wennerberg och A. N. Sund-
berg; af musik öfvades endast klassisk

kyrkomusik, såsom Messias, Josua, Sam-
son m. m. J., som ursprungligen tillhör-

de mosaiska bekännelsen, hade under
inverkan af E. G. Geijer och P. A. Frost
allt mera känt sig dragen till kristen-

domen, och öfvergick definitivt till den-

samma 1841. Dopet förrättades 2. 5.

1841 af Frost (tog efter Frost namnet
Axel); Geijer samt Jenny Lind voro
närvarande (Geijer, prosten Sidner m. fl.

voro faddrar). J:s varma kristendom
tog sig sedan uttryck i en bestämd för-

kärlek för kyrkomusik. Under somma-

ren 1843 trädde J. allt närmare Jenny
Lind, och mellan dem båda utvecklade

sig efter hand den innerligaste vänskap.

Då J. nekades statsbidrag för sin när-

mare utbildning i musik i utlandet, gaf

J. Lind tills. m. Julius Giinther konser-

ter för att samla penningar till hans
resa. Sommaren 1844 kunde han slutli-

gen resa. — Därmed begynte en ny pe-

riod af hans lif.

Under denna första period hade han
fått tillfälle att komponera romanser
och sånger med piano, hvilka gjort hans
namn vida kändt inom Sverige. Denna
första kompositionstid omfattar 6 år

1838—1844. Hans först skrifna sång är

"Lotsen och hans flicka" (Släpp mig
bleka flicka), komponerad i Taxnäs som-
maren 1838 och sedermera tryckt i an-

dra häftet sånger "Från vandringsåren"
op. 2 (tryckt efter 1855). De 1839 och 40

komponerade sångerna utkommo tidiga-

re el. 1839—42. Den första tryckta är:

"Vid slutet af sommaren" (Bida, blom-
mande härliga tid), intagen i op. 1 som
nr 1. Våren 1841 utkom första sång-

häftet: "Fem sångstycken med piano-

forteackompagnement, Demoiselle Jenny
Lind tillägnade af J. J—n" (Vid slutet

af sommaren; Den öfvergifna; Sakna-
den; Svanen; Ingen känner mig). 1842

på våren publicerades andra häftet om-
fattande sångerna 6—12 (Tro ej glädjen;

Morgonen; Fågeln i nov.; Den fångne
fågeln; Till näktergalen; Tröst; Stjärn-

klart). Våren 1843 följde tredje häftet

med nr 13—18 (Vårsång; Om sommaren;
Vid höst.ns början; Sångarlösen; Läng-
tan från hafvet; Det suckar så tungt uti

skogen). Alla dessa sammanfördes se-

dan under ett opus: "Sånger för en röst

med piano op. 1". Ett urval af sånger-

na utkom sedan å Breitkopf & Härtels

förlag: "An Fräulein Jenny Lind. Sechs

Lieder mit schwedischen u. deutschen
Texte fiir eine Singstimme gedichtet u.

in Musik gesetzt von J. A. Josephson
Op. 1." Detta häfte innehåller 6 sånger,

af hvilka de fem första motsvara nr

6, 13, 17, 14, 5 i trehäftesupplagen; nr 6

(Pilgrimssång) utgör nr 1 i op. 2 (från

vandringsåren, komp. i Uppsala mars
1844). I op. 2 förekommer dessutom af de
äldre sångerna: "Sången" (komp. 1842)

och den nyss nämnda "Lotsen och hans
flicka" (komp. 1838). Antalet under första
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perioden komponerade offentliggjorda

sånger belöper sig således till ungefär
20 nummer. Vi finna bland dessa många
af J:8 ännu mycket populära sånger.

Deras grundstämning är en visartad en-

kelhet med en viss drömmande vekhet

och innerlighet. En skarp utvecklad ka-

raktär framträder dock ej, melodien fly-

ter lugnt, ackompagnementet är ofta

torftigt enkelt och om någon individua-

lisering af den beledsagande pianostäm-

man är ej tal. J. har haft till förebilder

A. F. Lindblad, E. G. Geijer och F. Men-
delssohn, de tre tonsättare, hvilka han
grundligast studerat.

Den andra perioden af J:s lif omfattar
vandringsåren, begynnande i juli 1844,

då han för första gången stod på ut-

ländsk mark, och slutande juni 1847, då
han åter var hemma. Lägga vi till

dessa vandringsår hans tvenne "vän-
tansår", intill maj 1849, under hvilka

han ej hade någon fast plats utan än
befann sig i Stockholm än hos vän-

ner i landsorten, omfattar sålunda den
andra perioden 5 år våren 1844—våren
1849. Under denna tid utbildade han sig

vidare som musiker och fick tillfälle

höra sin samtids bästa musik och träda

i förbindelse med de främsta musikerna.
Vistelsen i utlandet fördelar sig på län-

derna Tyskland, Österrike och Italien.

Dåtidens stora beundran för italienska

musiken hade till följd, att J. i första

hand sökte Rom för att där få sin egent-

liga musikutbildning. Då han emeller-

tid afgjordt stod oförstående för den
italienska operan och ej hade något att

lära af denna konstform, inskränkte sig

hans musikaliska lärdomar från den
eviga staden till den katolska kyrkomu-
siken, hvilken han visserligen kunde be-

undra men samtidigt erkände såsom
utförd mindre godt. I det stora hela

var Romtiden (sept. 1845—april 1846 en
tomhetens tid utan några vidare mu-
sikaliska impulser; tvärtom finna vi

honom i stället själf gifvande sådana,

i det han sökte samla en del musik-
intresserade till gemensam musikutöf-

ning. Af svenskarna i Rom var Uno
Troili den, som mest kunde utöfva nå-

got inflytande på hans musikintresse.

I sixtinska kapellet åhörde J. den påf-

liga kören vid alla högtidliga tillfällen,

framför allt under den heliga veckan.

Han skänker sitt erkännande åt Bainis

goda ledning af kören och tilltalas af

det kyrkliga, fromma allvaret i musi-
ken. Dock för hans egen utveckling

som kompositör var Italienåret mycket
litet gifvande. I gengäld blef Tysk-
landstiden så mycket mera af värde.

Särskildt fingo Leipzigervistelserna sept.

1844—april 1845 och juli 1846—april 1847

stor betydelse. Härtill kom kortare up-

pehåll i Dresden och Berlin, Wien m. fl.

städer. I Dresden tog han under juli

och aug. 1844 lektioner i orgelspelning

för Schneider samt aug. och sept. s. å.

i musikteori för kantor Otto. Båda
lärde honom särskildt den stränga sti-

len, och J. klagar: "Nu är jag bunden
af reglor och kan med största möda i

världen få en ledig ackordföljd." Vik-

tigare än dessa lektioner blef studiet af

de store mästarnas kompositioner. Vi
finna honom t. ex. ifrigt studera Beetho-

vens, Schuberts, Schumanns och Gades
verk. Så skrifver han t. ex. från Leip-

zig i febr. 1845: "Hvarje ny bekant-

skap med Schubert är hänförande. Han
är visserligen värdig att ha lefvat sam-
tidigt med Beethoven, han är i imagina-

tion befryndad med vårt sekels största

musiksnille, är dock ej så universell som
B. — En folkton hos honom har något

mera med den nordiska än med den We-
ber-tyska besläktadt." Schubert var vid

den tiden endast föga känd i Sverige.

En annan gång skrifver han: "Schu-

mann växer allt mer och mer in i mitt

tycke, han är en äkta afkomling af

Beethoven, ehuru med mindre eldig na-

tur. Liksom Minerva föddes i Jupiters

hufvud, så är Schumanns genius ett

barn af Beethoven . . . och därmed bevi-

sas dock ej, att han legat Beethovens

hjärta nära." — Under sin senare vistel-

se i Leipzig vintern 1846—47 träffade han
särskildt samman med Gade och lärde

mycket af hans kompositioner. Men-
delssohn blef han 1844 personligen be-

kant med i Leipzig, men den världsbe-

römde mästaren synes ej ha haft nå-

got förtroende för den nordiske kompo-
sitören och bedömde särskildt afvisande

hans försök i orkesterkomposition. Den-

na likgiltighet från Mendelssohns sida

kan måhända ha påverkat J:s senare

mindre goda omdöme om Mendelssohns
kompositioner. Med Hauptmann trädde
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J. i nära förbindelse och torde ha lärt

mycket af honom. Joachim var sär-

skildt föremål för J;s stora beundran.

Den öfverströmmande mängd af goda
verk för orkester samt kör och orkester

m. m., som J. i Leipzig fick höra på
konserter därst., torde äfven ha utöfvat

ett varaktigt inflytande på hans egen
kompositionsstil. Det säger sig själf,

att J. under sin tyska vistelse ej försum-
made något tillfälle att sammanträffa
med Jenny Lind, och hon å sin sida

sökte på allt sätt hjälpa honom, så att

han kunde få lära så mycket som möj-
ligt. — När J. i juni 1847 satte foten på
svensk mark hade han med sig en
mängd nya kompositioner, tillkomna

under vandringsåren, och vi finna bland
dem ej blott solosånger, utvisande att

han studerat italienska mästare, tyska
romanskompositörer samt Schubert och
Schumann, utan äfven stora körverk
med orkester som "Islossningen" och or-

kesterverk som symfonien i Ess-dur, ut-

visande att han inträngt i de stora mu-
sikaliska konstformerna och tillägnat

sig ej så litet af Gade och Schumanns
skrifsätt. I körbehandlingen synes äf-

ven tydligt, att han uppmärksamt lyss-

nat till den italienska kyrkomusiken.
— Efter hemkomsten vistades J. först

på Taxnäs hos Kraemerska familjen, se-

dan vintern 1848—49 dels i Stockholm
som ledare af Harmoniska sällskapet

dels hos Krsemers å Uppsala slott. På
våren 1849 uppförde han f. f. ggn i Har-
moniska sällskapet sina kompositioner
"Islossningen" (skizzerad redan innan
utrikesresan) och Ess-durssymfonien. I

dec. 1848 dog director musices i Upp-
sala Nordblom, och J. sökte befattnin-

gen efter honom samt erhöll den äfven
3. 5. 1849. På sommaren s. å. flyttade

han definitivt öfver till Uppsala för att

stanna där till sin död, 31 år senare.
— Därmed begynner den tredje perioden
i hans lif.

Tiden efter 1849 är för J. närmast en
det stränga arbetets tid under prak-
tiska utöfningen af sitt kall som musik-
ledare. Redan hösten 1849 grundade han
i Uppsala "Filharmoniska Sällskapet",

och i nov. 1849 finna vi honom i full

verksamhet med inöfvandet af den för-

sta stamtruppen af detta sällskap. Hö-
sten 1850 öfvertog han en ny ledarepost.

i det han efter Myrberg kallades till an-

förare för studentsången. Han lämnade
dock denna post redan hösten 1852 (O.

Arpi hans efterträdare) och öfvertog

1854 i stället den nybildade kören "O. D."

Sept. 1853—mars 1854 hade han tjänst-

ledighet för en utrikesresa och for nu
till Leipzig och Dresden (där han be-

sökte Jenny Lind) med Paris som slut-

mål. Efter att ha stannat fyra månader
i den franska hufvudstaden, där han
särskildt njöt af Aug. Franchommes
kvartettsoaréer, reste han till London,
och kvarblef i denna stad en månad. —
1858 ingick han äktenskap med Hilda
Augusta Schram; änkling hösten 1862

ingick han 1866 nytt äktenskap med An-
na Charlotte Piscator. 1863 erhöll han
löneförhöjning som univrs dir. mus.,

hvarmed följde skyldighet att föreläsa i

musikhistoria, en uppgift som han tog

mycket allvarligt. Han föreläste fr. o.

m. h.-t. 1864 till sin död hvarje termin

vid universitetet. Föredragen voro rikt

illustrerade med musik och kunde där-

för på ett lefvande sätt föra in i musik-

historiens rätta väsen. Alla föreläsnin-

garna skrefvos och finnas ännu bevara-

de hos de efterlefvande. 1864 erhöll han
äfven organistbefattningen vid domkyr-
kan och i denna egenskap uppförde han
ofta stora kyrkliga verk för att väcka

kärlek till kyrkomusiken. 1867 erhöll

han statsbidrag för att under sommaren
studera kyrkomusik och församlings-

sång i Tyskland. Hans reseberättelse

häröfver trycktes i Mus. ak:8 hand-

lingar 1867 s. 83 ff. Efter Franz Ber-

walds död erhöll J. i uppdrag att fort-

sätta hans koralrevisionsarbete och 1879

tryckte han koralerna till psalmerna nr

60—200. Till kyrkomusikens tjänst ut-

gaf han desutom 1867—70 en sångsam-

ling "Zion, andlig musik för hemmet,
skolan och kyrkan" och påbörjade kort

före sin död utgifvandet af "Sånger i

Zion, körer vid kyrkoårets högtider",

men hann ej fullborda detta arbete.

1878 företog J. ännu en utrikesresa och

fick under denna tid bl. a. åhöra mu-
sikfester och konserter i Diisseldorff,

Erfurt, Weimar, Luzern m. fl. städer

samt var i Paris vid samma tid, som
Uppsalasångarna sjöngo där.

Af de nya tonsättarna, hvilka efter

1850 voro de ledande, kunde J. ej undgå
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att lära känna Wagner och Liszt. På
40-talet hade han redan i Dresden fått

höra Wagner, men fick då endast ovilja

för honom; under hans utrikesresa på
1860-talet sökte han däremot själf efter

tillfälle att få höra Lohengrin och var
högeligen förtjust öfver musiken. Om
Liszt har han ej mycket att säga. På
resan 1867 fick han träda i personlig

förbindelse med honom och uttalade sig

då med stor aktning om honom, ehuru
han ej i allt kunna ansluta sig till hans
idéer. Som direktör för filharmoniska

sällskapet hade han att leda kör- och

orkesteröfningarna, och i denna egen-

skap finna vi honom med stor förkär-

lek utvälja de gamla mästarna inom
den kyrkliga riktningen såsom Handel
(Messias 3 ggr 1869, 71 och 78; Samson
1872; Josua 1875 m. fl.; en särskild Hän-
delfest ägde rum i april 1859), Haydn
(Skapelsen 1858 och 1868, Årstiderna 1855,

66), Mozart (Requiem 1860, 70), Cheru-

bini (Requiem 1863, 67), Astorga (Stabat

mäter 1877) m. m. Af yngre komposi-

törer valde han bl. a. Mendelssohn (Pau-

lus 1862, 74 och 76; Elias 1879; Kristus

1873), Wennerberg (Jesu födelse 1861);

dessutom smärre stycken af Beethoven,

Gade, Schumann, A. F. Lindblad, Söder-

man m. fl. (se vidare under Uppsala).
Som orkester- och körledare förstod J.

att på ett sällsynt sätt väcka intresse

för den förhandenvarande uppgiften,

att låta alla villigt underordna sig

den ledande viljan, så att alla voro som
ett vid öfningarna. Hans uppföranden

präglades därför af precision och klar-

het, på samma gång allt uppbars af en

själfull och djup förståelse för verket

själf. Såväl "Filharmoniska sällskapet"

som "O. D." samverkade ofta vid kon-

serter såväl vid de stora årskonserter-

na som vid enskilda för välgörande än-

damål gifna musikaftnar. För alla de

tid efter annan i Uppsala konserteran-

de in- och utländska musikerna var J.

alltid en hjälpsam och beredvillig vän.

Hela Uppsala stads högre konstmusik

kunde med skäl sägas i tre hela årtion-

den ledas af hans hand. Många voro

äfven de bevis på aktning och erkän-

nande, som kommo honom till del från

såväl hufvudstaden som universitetssta-

den. 1857 blef han LMA. På sin fem-

tioårsdag firades han med en storartad

universitetsfest; 1874, då han i 25 år
varit dir. mus., erhöll han professors

titel.

Som kompositör odlar J. jämte solo-

sången företrädesvis körkompositionen
med el. utan orkester. Instrumentala
verk äro tämligen litet representerade.

För pianosolo utgaf han, jämte de

nämnda fantasistyckena op. 11 tilläg-

nade Mathilda von Kraemer: Fyra pia-

nofortestycken op. 30; Tre lyriska ton-

dikter för piano (tillägn. fru Vilh.

Schiick); Fantasi öfver "Du gamla, du
friska" (tillägn. fru Vivi ThoUander)
samt "Svenska folkvisor satta för pia-

no". De själfständiga pianokomposi-

tionerna utmärka sig för stor stäm-

ningsfullhet och äro skrifna med tydlig

inverkan från Schumanns karaktärs-

stycken. För stor orkester skref han
på 40-talet Essdurssymfonien, och i sina

dagboksanteckningar omtalar han, att

han i Rom påbegynt en stråkkvartett,

hvilken afslutades ett hälft år senare i

Leipzig. Af kör- och orkesterkomposi-

tioner märkas: "Islossningen" op. 9;

"Korsriddarne utanför Jerusalem" op.

13; "Quando Corpus" op. 20; dessutom

höra hit såväl kantater skrifna för be-

stämda festtillfällen som musik vid ma-
gisterpromotionerna 1851, 54, 57, 60, 63, 66,

69, 75, teol.-dr.-prom. 1860; Sorgkantat

vid Uppsala univ:s minnesfest öfver

kon. Karl XV 1873, op. 35; vid Uppsala

univ:s jubelfest d. 5 och 6. sept. 1877, op.

40 och 41; "Arion eller sångens makt",

op. 42 (kantat vid O. D:s 25-årsfest);

sorgmusik vid minnesf. öfver pr. Gu-

staf 1860; Musik vid föreningens [med

Norge] jubileum 1864; kantat vid min-

nesfesten för Mus. ak:s 100-årsjubileum

1871. Af kyrkliga verk märkas "Trenne

psalmer ur Psaltaren", op. 33 (ps. 23,

126 och 130), förutom smärre körer i

sånghäften m. m. Af manskvartetter

utgaf han två egna samlingar: "Sju

fyrstämmiga sånger", op. 3; "Sju fyr-

stämmiga sånger", op. 29 (i denna se-

nare finnes hans bekanta Requiem);

dessutom infördes i manskvartettsam-

lingar (Odinslund o. Lundag. m. fl.) de

kända kvartetterna: "Vårt land", "Se-

renad" (Stjärnorna tindra re'n), "Strids-

sång" (På fjället lågar vårdkas), "På

hafvet" (Uppå hafvets mörka våg),

"Vårsång" (Vårliga vindar draga).



446 Josephson

"Kring berg och dal" (Sommaren stun- tetterna höras numera nästan endast

dar), "I skogen" (Där träd och buskar "Vårt land" och "Requiem". — Litt.: N.

gröna), "Den tröttes aftonsång" (Re'n P. ödman, Ur en svensk tonsättares lif.

släckt är kvällens sista glöd), "Till de En minnesteckning öfver J. A. Joseph-
finska bröderna" (vid studentmötet 1875), son I, II, 1885, 86; Lina Lagerbielke,

"Vår förhoppning". Solosångerna om- Svenska tonsättare, 1908 (med förteckn.

fatta 153 stycken och fördela sig på öfver hans komp.); Teater och Musik
op. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 1876 s. 42 ff; Svensk Musikt. 1900: 1 (af

25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39; slutligen K. Valentin); N. P. Ödman, J., Geijer

de tre duetterna för sopr. o. baryton o. Lindblad, Svea 1883; L. Dahlgren,
op. 16. J:s verk med opustal äro till Ransäter, 1905; Holland-Rockstro, Jenny
antalet 42, hvaraf dock en del ej kun- Lind-Goldschmidt (sv. öfvers.), 1891; A.

nat igenfinnas (op. 3, 4, 14, 23, 34 och Hamilton-Geete, I solnedgången, I—III,

37). Härtill kommer dock ett 20-tal stör- 1910—12; Mus. ak:s handl.; Vid Filh,

re och mindre verk utan opustal. — Sällskapets i Uppsala 50-årsfest, 1900;

Slutligen kan nämnas en "Elementar- Sångsällskapet Orphei Drängars tjugo-

lära i musik" för skolsången utgifven femårsfest den 7 dec. 1878, 1879; Berät-

1860 (2 uppl. 1862). — J. söker ej skapa telse om O. D:s femtioårsfest 1903, 1903;

nya former utan ansluter sig rätt myc- P. Nodermann, Studier i sv. hymnologi,
ket den romantiska skolans konstarter. 1911 (s. 75 f); handskrifter i Uppsala
Den stränga polyfona stilen är honom bibi. — Se vidare A r p i, 'O. D.', U p p-

ej obekant, ehuru han dock sällan gri- s a 1 a.

per till fugan (som körfuga). Instru- 2. E d v a r d J., f. 19. 7. 1825 i Stock-

menteringen i orkesterverken är mera holm, t därst. 19. 2. 1882; den föreg:s

i Mendelssohns anda än egentligen mo- broder; grundade i den svenska huf-

dern, och de enskilda instrumenten före- vudstaden en musikhandel tillsammans
komma endast undantagsvis konser- med instrumenthandel; 1861 öfverläm-
terande. Orkestreringens torftighet kan nade han musikhandeln till John Ja-
möjligen bero därpå, att han skrifvit cobsson och behöll sedan blott instru-

med det akad. kapellet som utgångs- menthandeln.
punkt. Så t. ex. saknas ofta oboen, 3. L u d v i g J., f. 20. 2. 1832 i Stock-

ibland äfven trumpeten och träbiåsarna holm, t därst. 29. 1. 1899; den föreg:s

äro ej dubblerade. I solosången fram- broder; skådespelare, regissör, teaterdi-

träder ej sällan i de efter 1844 skrifna rektor och författare; ägnade sig först

försök till att låta ackompagnementet åt bokhandeln; efter vistelse i Paris och
karaktärisera och tala för sig själf, Tyskland vände han sig åt teatern och
ehuru detta allt dock endast sker med debuterade 1858 å Mindre t.; då Bour-
största måttfullhet. Han bibehåller all- nonville 1864 lämnade k. t. utnämndes
tid en viss drömmande, känslig vekhet J. till regissör för skådespelet samt in-

och använder sällan de liffulla, mar- tendent för lyriska och dramatiska af-

kanta rytmerna. Som romans- och kör- delningen därst.; inlade särskildt för-

kompositör har han lärt mest af Gade tjänster vid iscensättandet af Meyer-
och Schumann. Af den sistnämnde har beers "Afrikanskan" (se härom C. F.

han måhända lärt sig älska de spanska Lundquists Minnen och anteckningar I,

dansrytmerna, som han i en del sånger 235 ff); efter att 1868 ha lämnat denna
på ett mycket sympatiskt sätt använ- plats ägnade han sig åt enskilda tea-

der (se t. ex. op. 6: 2, op. 18: 1). De terföretag i Stockholm och Göteborg
flesta af J:s verk trycktes på Breit- och kallades 1873 till artistisk ledare af

kopf & Härtels förlag i Leipzig (Hirschs Kristiania teater samt stannade där till

förlag i Sthlm). Genom Jenny Linds 1877; öfvertog två år därefter jämte
sång blefvo ej så få kända utanför Sve- Victor Holmquist Nya t., hvars artisti-

rige, och på 1850—70-talen sjöngos hans ske ledare han var till 1887; blef sedan
sånger ej sällan i de tyska hemmen, regissör vid k. t. och var 1895—96 dess
Af de större verken uppföras i Sverige sekreterare. Som teaterförfattare skref
ännu: Islossningen, Quando corpus, han bl. a. "Folkungalek" (1864), "Marsk
Arion och Korsriddarne. Af manskvar- Stigs döttrar" (1866), "Rivaler genom
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missförstånd" (1869), "Kapten Gars"

(1870), "Tord Hasle" (1878), "En stormig
dag" (1892); verkade äfven som öfver-

sättare.

Josquin des Prez (J. D e p r é s, J o-

docus Pratensis, J. a Prat o), ett

af de berömdaste namnen inom neder-

ländska komponistskolan; f. omkr. 1450

i prov. Hainaut, t 27. 8. 1521 i Condé;
1474 kapellsångare i Milano; 1484—94 i

påfliga kapellet i Rom äfven som sån-

gare; redan vid denna tid var han en
känd kontrapunktiker, som åtnjöt all-

mänt anseende; 1495—99 direktor vid

domkören i Cambrai, 1499 i Modena, 1500

sannolikt i Paris, 1503 i Ferrara och in-

nehade de sista åren ett kanonikat i

Condé. J:s tryckta kompositioner om-
fatta 19 mässor, 150 motetter samt c. 50

världsliga chansoner. Af mässorna skat-

tas "La sol fa re mi", "Ad fugam" och
"De Beata Virgine" högst; af de andra
må nämnas ett femstämmigt "Miserere",

de fyrstämmiga psalmerna "Plangit au-

tem David" och "Absalon fili mihi". Pe-

trucci tryckte 1502, 1505 och 1514 flera af

hans mässor. I nytryck finnas verk af

honom hos Commer, Rochlitz, Hawkins,
Choron, Ambros (bd V) m. fl. — J:s be-

tydelse inom musikhistorien är närmast
att ha gjort kontrapunktiken till en
konst, ej en teoretisk spekulation. Hans
stämföring är klar och genomskinlig
och melodierna smyga sig mera intill

texten och karaktärisera den.

J o s u a. Händels fjortonde engelska

oratorium; komponerad 19.7.—12.8. 1747;

först uppförd å Covent Garden 9. 3. 1748.

Jota Arragonesa, spansk nationaldans

i ^li takt af frisk och glad karaktär från

provinsen Aragonien och Navarra; säg-

nen låter dansen härstamma från en
morisk sångare Aben Jot, hvilken un-
der 1100-talet fick fly från Valencia till

Aragonien; dock synes den äldre medel-
tida formen snarare ha varit en dans af

samma slag som 1500-talets "canario".

Under 1700- och 1800-talen var dansen
mycket populär i norra Spanien. Glinka
och Liszt skref bl. a. musik till den.

Jubilate (af lat. jubilare, jubla), namn
på tredje söndagen efter påsk; namnet
hämtadt från ps. 66: 1, som börjar "Ho-
jen jubel till Gud, alla länder" (Jubi-

late Deo omnis terra). Psalmen använ-
des ej sällan vid tacksägelsegudstjän-

ster; af musik till psalmen märkes sär-
skildt Händels efter freden i Utrecht
och Mendelssohns.

Jubileumsouverturen af C.
M. von Weber, komponerad för att fira

Fredrik August I:s af Sachsen 50-åriga
regeringsjubileum; op. 59; kompositio-
nen afslutad 11. 9. 1818 och utförd å hof-
teatern i Dresden 20. 9. 1818.

Jubiloso (it.), jublande.

Judas Maccabseus, Händels tolf-

te engelska oratorium; komponerad 9.

7.—11. 8. 1746; uppförd f. ggn på Co-
vent Garden 1. 4. 1747.

Judic, Anne Marie Louise, f . D a-

miens, f. 18. 7. 1850 i Sennur (Cote
d'Or), Frankrike, t i Nizza 14. 4. 1911;

elev af konserv, i Paris (Régnier); stu-

derade därefter sång; 1867 gift med re-

gissören Israel, kallad "Judic"; debute-
rade s. å. på Gymnaseteatern och öfver-
gick sedan till Eldorado, där hon firade

stora triumfer; kom 1872 till Bouffes
parisiens och förvärfvade sig snart
världsrykte som framstående operett-
sångerska; bland hennes roller märkas:
La belle Héléne, Niniche, Lili, Mam'-
zelle Nitouche (Lilla helgonet). Hon
uppträdde med framgång i London,
Briissel, Petersburg, Wien, Berlin, Spa-
nien, Amerika och gästade Danmark
och Sverige 1886 och 1890. — Svensk bio-

grafi i Sv. Musiktidn. 1911 s. 74 ff.

Judinnan, La Juive, opera i 5 a.

af E. Scribe, musik af J. F. Halévy;
premiär Paris 23. 2. 1835; på Göteborgs t.

3. 11. 1864 (sannolikt f. ggn i Sverige);

k. t. Sthlm 1866; repriser 1886 och 1906;

k. t. Kphn 25. 5. 1838.

Juel, Knud Axel, f. 23. 8. 1864 i Kö-
penhamn, t därst. 20. 1. 1889; violinist;

elev af J. Amberg, 1880—82 af Köpen-
hamns konserv, med V. Tofte som lära-

re; sedan utbildad hos Joachim i Berlin;

förste soloviolinist vid Théåtre de la

monnaie i Briissel 1886; åtnjöt stort an-

seende som violinist; en tidig död afbröt

en löftesrik framtid.

Julien, Louis Antoine, f. 23. 4. 1812 i

Gascogne, t 14. 3. 1860 i Paris; elev af

Halévy; komponerade dansmusik m. m.;

grundade i London en berömd orkester,

hvarmed han företog konsertresor; var
ägare af en pianohandel i London.
Jullien, Jean Lucien A d o 1 p h e, f. 1.

6. 1845 i Paris; musikskriftställare; med-
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arbetare i "Kevue et Gazette musicale",

"Ménestrel", "Chronique musicale" samt
dessutom musikreferent i flera dagliga

tidningar; af hans talrika böcker, hvil-

ka till en del äro mycket värdefulla,

märkas: "L'opéra en 1788" (1873), "La
musique et les philosophes du XVIII:e
siécle" (1873), "La comédie ä la cour de

Louis XVI" (1873), "Weber ä Paris en
1826" (1877), "La cour et Topéra sous

Louis XVI" (1878); "Goethe et la mu-
sique" (1880), "Mozart et Wagner å

régard des Francais" (1881), "Hectore

Berlioz" (1882), "Kichard Wagner, sa vie

et ses oeuvres" (1886), "Hector Berlioz, la

vie et le combat, les oeuvres" (1888); de

båda sistnämnda äro hans mest kända
verk. — Litt.: F. Delhasse, A. J. (1884).

Jullien, Louis Antoine, se J u 1 i e n.

Jung, Carl Aug. C h r i s t o p h, f. 28.

12. 1815 i Köpenhamn, t 1. 7. 1883 i Aar-

hus; elev af Kuhlau, Weyse och Heger;

dirigent för Studentersangforeningen o.

pianolärare i Köpenhamn; organist vid

domkyrkan i Aarhus 1847; stiftade där

en musikförening; komponerade en del

verk för orgel (psalmmelodier, modula-

tioner, orgelstycken [utan pedal]).

1. Jungmann, Albert, f. 14. 11. 1824 i

Langensalza, t 7. 11. 1892 i Pandorf vid

Krems; ledare af von Spinas musikhan-
del i Wien; komponerade populära sa-

longsstycken, solosånger vid piano m. m.

2. Lo u i s J., f. 1. 1. 1832 i Weimar,

t därst. 20. 9. 1892; elev af Töpfer och

Liszt; musiklärare vid Sophiainstitutet i

Weimar; komponerade sånger, piano-

stycken m. m.

Jungstedt-Reutersvärd, Mathilda
Emilia Charlotta, f. 13. 10. 1864 i Norr-

köping; operasångerska (mezzosopran);

utbildad 1884—88 i Stockholm för J.

Giinther och Fr. Arlberg i sång, S.

Hebbe i plastik; sjöng 1888 ä k. t. Panta-

lis lilla parti i "Mefistofeles" och väckte

därvid uppmärksamhet genom sin klang-

fulla stämma och för scenen fördelakti-

ga apparition; hennes egentliga första

debut af mera betydenhet ägde rum 21.

1. 1889 som Bergadrottningen i "Den
bergtagna"; var sedan i 2 år anställd

vid k. scenen; 1890—91 studerade hon
sång för m:me Artot i Paris; 1891—92

anställd vid t. i Göteborg, 1892 åter vid

k. t., hvilken hon sedan har tillhört med
undantag af gästspel i Köpenhamn (bl.

a. 1896) och Kristiania samt de två spel-

åren 1906—08 för att uppträda på ope-

rettscenen Oscarsteatern och i landsor-

ten. J. var 1891—99 gift med f. d. opera-

sångaren Emil Linden och blef 1905

gift med artisten F. E. Reutersvärd. Fru
J. har varit en högt skattad förmåga
vid den svenska scenen; såväl hennes
fylliga och klangfulla röst som hennes
ypperliga dramatiska konst har vunnit
allmänt erkännande; bland hennes mån-
ga roller märkas främst Orfeus i Glucks
opera och Carmen samt Ortrud, Fricka,

Valkyrian i Wagners dramer; därjämte:
Amneris i "Aida", Cherubin i "Figaros
bröllop", Nancy i "Martha", Bergadrott-

ningen i "Den bergtagna", Nicklaus i

"Hoffmanns sagor", Boccaccio, Per Svina-

herde, Lucia i "På Sicilien", Pamela i

"Fra Diavolo", Drottningen i "Hälf-

ten hvar", Klytemnestra i "Ifigenia i

Aulis"; Margit i "Gillet på Solhaug",

Hervardur i "Tirfing", Rebecka i "Hex-
fällan".

Juon, P a u 1, f. 8. 3. 1872 i Moskva; elev

af Tanejev och Arensky; sedan 1897 bo-

ende i Berlin; 1906 lärare vid "K. Hoch-
schule d. M."; J. har bl. a. komponerat
en symfoni, en orkesterfantasi, kammar-
musik, en trio inspirerad af "Gösta Ber-

lings saga" (utförd 1909 i Sthlm; kom-
positören spelade härvid själf piano-

stämman), pianostycken och solosånger.

J:s stil är ej den rysk-nationella utan
snarare den tyska (Brahmsriktningen);

1901 utgaf han en "Praktische Harmo-
nielehre". — Svensk biogr. i Sv. Musik-
tidn. 1909 s. 2.

Jupitersymfonien, Mozarts si-

sta symfoni (den 41: C-dur); kompone-
rad 1788; namnet synes först ha blifvit

gifvet vid en konsert 1821.

Juringius, Beata Maria, f . 1818 i

Dagsberg, Österg., t 25. 12. 1900 kon-

sertsångerska; elev af Siboni i Köpen-
hamn och af Giuliani i Paris; uppträdde
sedan å konserter i Paris, London, Ber-

lin, Köpenhamn och Stockholm (å sist-

nämnda plats bl. a. 1857 och 1865).

Ju större kors, ju bättre,
psalm 235; Haeffner 235; saknas i sven-

ska och utländska källor före Haeffner;

är numera nästan försvunnen och ersatt

af koralen 239 b.

Jusupov, Nikolaj Borisovitsch,
f. 1827 i Petersburg, t 1891 i Baden-Ba-
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den; elev i violinspel af Vieuxtemps;
rysk furste, som underhöll en egen or-

kester i sitt palats i Petersburg; utgaf

en bok om violintillverkningen ("Lutho-

nographie", 1856) och skref äfven en

"Histoire de la musique en Russie" (I,

1862); komponerade bl. a. en violinkon-

sert, en programsymfoni med obligat

violin: "Gonzalve de Cordone".

Juul, A s g e r, f . 9. 5. 1874 i Köpen-
hamn; elev af G. Matthison-Hansen

(piano) o. Rosenhoff (komposition) samt
1904—05 af H. Riemann i Leipzig; sedan

1906 musiklärare och kritiker i Köpen-
hamn; har utgifvit sånger och piano-

stycken.

Juvenalerna (af lat. juvenalis, ung-

domlig), ett studentsällskap i Uppsala,

hvars glanstid infaller vid slutet af

1830-talet; dess definitiva början är 1835

och slut 1844. Ett musiksällskap "Tur-

kiska musiken" (s. d.), som uteslutande

odlade instrumentalmusik, hade 1835

upplösts och ersatts af ett annat "juve-

nalerna", i hvilket till en början äfven

musiken var hufvudsaken men i motsats

till "Turkiska musiken" endast öfvande

vokalmusik; de af det förra sällskapets

medlemmar, som ägde god röst, ingingo

i det nya men funno sig ej så väl till

freds där, och efter några år voro alla

"turkarna" borta, så att endast nya kraf-

ter bildade kören; åren 1836—38 hade

kören stigit till inemot 40 sångare men
sedan förmärktes en stark minskning,

sä att redan 1840 sällskapet endast be-

stod af ett fåtal sångare. G. Wenner-
berg och J. O. Beronius, som väl bäst

blifvit kända som juvenaler ingingo

först i sällskapet, då det stod nära sin

upplösning; Wennerberg meddelar själf,

att han först vid majfesten 1843 såg

och hörde dem mangrant samlade; då,

enligt "Gluntarne", J. O. Beronius af sin

vän Wennerberg blef uppmanad att in-

gå i sällskapet, måste "gluntens" in-

träde ha skett efteråt, således allra ti-

digast 1843; under 1844 och 45 bestod

sällskapet blott af tre medlemmar: Wen-
nerberg, Beronius och E. v. Stedingk;

vid denna tid var det således alldeles

slut med kvartettsången. Wennerberg
kan således knappast ha haft annan be-

tydelse för j. än att ha varit sällska-

pets minnestecknare; i sångsamlingarne

"De tre" och "Gluntarne" nedlade han

något af sällskapets anda och tro på
ungdomens rätt till att glädjas och

drömma. Inom sällskapet under dess

glansdagar förekom jämte sång äfven

deklamation. Af dess medlemmar från

30-talet märkas D. Hvasser (s. d.) och

J. L. Dahlberg ("Tjasse"), C. Scharp, C.

Berggren, J. Nybom m. fl. Wenner-
berg har i sina samlade skrifter upp-

tagit tre af honom skrifna j.-sånger

(Viva la compagnia, Lahitt-laha, Juve-

naled). — Litt.: G. Wennerberg, Sam-
lade skrifter II Gluntarne (inledning),

1882; J. Sundblad, Upsalalif, 1884; Rud.

Hjärne, Från det förflutna o. det nuva-

rande, I Teckningar från Uppsala aka-

demi på 1830- och 40-talen, 1879.

Jiirgenson, Peter Ivanovitsch, f. 17.

7. 1836 i Reval, t 2. 1. 1904 i Moskva;

grundade ett musikförlag, som snart

fick världsberömmelse; af förlagda verk

märkas framför allt flera af ryska kom-
positörer (Glinka, Rimsky-Korssakov,

Tschaikovsky). Förlaget utgaf 1863—64

en billighetsupplaga af Mendelssohns

pianoverk, 1869—70 en liknande af Schu-

manns verk och 1873 Chopins. Firman
äges för närvarande af sönerna Boris
och G r i g o r i.

Jägarhorn, ett slags trumpet, försedd

med hornmunstycke.

1. Järnefelt, Edvard Armas, f . 14. 8.

1869 i Viborg; tillhör på mödernet en

finsk konstnärsfamilj, till hvilken äfven

Jean Sibelius hör; efter aflagd student-

examen utbildad vid Helsingfors' mu-

sikinstitut, där han hade till lärare F.

Bussoni (piano) och M. Wegelius (kom-

position); 1890 elev af A. Becker i Ber-

lin och 1892 af Massenet m. fl. vid Paris'

konserv.; efter ytterligare studier i Ber-

lin anställdes han 1896 som korrepeti-

tör vid Magdeburgs och 1897 vid Diis-

seldorfs stadsteatrar; 1898—1903 diri-

gent för orkestern i Viborg; 1903 erhöll

han ett statsstipendium för utrikes stu-

dieresa; ledde 1904 ff. i Helsingfors upp-

förandet af några Wagners musikdra-

mer med inhemska medverkande. Å en

af Konsertföreningens konserter 10. 11.

1903 i Stockholm uppträdde han som

dirigent och kompositör (symf. dikten

"Korsholm" [komp. 1894]); hösten 1905

återkom han till Stockholm och öfvertog

operans symfonikonserter under säson-

gen; han inledde sin verksamhet vid

29
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svenska k. scenen med anförandet af

"Tannhänser"; 1906—07 var han direk-

tör för Helsingfors' musikinstitut men
ledde samtidigt äfven symfonikonser-

tema i Stoclvholm; 1907 kapellmästare

vid k. t. Sthlm och utnämndes jan. 1911

till hofkapellmästare. LMA 1908. I

Tyskland gjorde han sig känd 1902 ge-

nom den symfoniska dikten "Korsholm"
(komp. 1894). Af hans andra komposi-

tioner märkas: "Heimatklang", symfo-

nisk fantasi i fyra delar; "Symfonisk
fantasi" (komp. 1895); 2 orkestersuiter;

2 ouverturer, 1 serenad (i 5 satser) för

ork.; Praeludium till skådespelet "Det

förlofvade landet"; körverken med or-

kester "Laula vuoksella", "Suomen syn-

ty", "Åbo slott", 20 mindre manskörer ä

capella (däribland "Vallvisa", "Sirkka",

"Wanderers Nachtlied), c. 30 solosånger

m. piano (däribland "Söndags morgon",

"Titania", "Solsken", "Fågeln", "Skym-
ning", "Sunnuntaina", "Vårdroppen",

"Vaggsång", "Den flygande hollända-

ren", "Spel och dansvisa"); 1909 utkom
ytterligare "7 sånger". — Om J. som ton-

sättare skrifver K. Flodin i "Finska mu-
siker" bl. a.: "I sina orkesterkomposi-

tioner berusar han med detta instru-

mentalt sinnliga välljud, som ofta kom-
mer en att glömma den mindre stramt

koncentrerade formen och uppfinnin-

gens likartade natur. — Många dröm-
fagra melodier har J:s rika kantele

sjungit. Svårmodet är deras grundton,

resignation deras slutackord. — Innerst

är hans konst tysk; han vill ingen re-

volution men skönhet; hans konstnärs-

evangelium är mildhetens och poesiens,

och gentemot så mycken sympatisk in-

nerlighet, klingande vältalighet och

sinnligt varm tonskönhet, parad med ett

guldstänk af nationell egenart, skall

hvarje förståelsefull vän af fin och vac-

ker musik låta sitt hjärta fångas." —
Som ledare af k. t:s orkester Sthlm
har han gjort sig omistlig särskildt för

Wagner-dramerna samt symfonikonser-
terna. — J. var 1893—1908 gift med sån-

gerskan Maikki Pakarinen och är sedan
1910 gift med sångerskan Liva Edström
(s. d.).

2. M a i k k i J., född Pakarinen,
f. 1871 i Joensuu, Finland; efter sång-

studier i hemlandet blef hon elev af

fru Marchesi i Paris och Julius Hey i

Berlin; uppträdde sedan med stor lycka

på flera tyska operascener, såsom i

Breslau, Berlin, Magdeburg, Diisseldorf

m. fl. och gjorde sig äfven bemärkt som
konsertsångerska; ingick 1893 äktenskap
med Armas J., men skilde sig 1908 från

honom och ingick 1910 nytt äktenskap
med pianisten och tonsättaren Selim
Palmgren (s. d.). Hon har dock bibe-

hållit sin förra mans efternamn. M. J.

har konserterat i Stockholm 1903, 04, 05

och 1911 samt 1904 dessutom uppträdt på
k. t. som Elisabeth i "Tannhäuser" och
Sieglinde i "Valkyrian". Å Finska na-

tionalteatern uppträdde hon bl. a. 1907

i Carmen (titelrollen), Santuzza i "Ca-

valleria rusticana"; bland hennes öfriga

operaroller märkas: Elsa i "Lohengrin",

Senta i "Holländaren" och Margareta i

"Faust". M. J. äger en jämn och böj-

lig sopranröst och hennes sceniska upp-

trädande har präglats af liffullhet och

temperament.
Jössehäradspolska, triolpolska från

Jössehärad i Värmland med häftiga rö-

relser; troligen närmare utbildad på
1700-talet, enär alla de kända melodierna
till dansen ha 1700-talets skaplynne.

K.

De ord, som saknas under K, torde sökas under C.

Kade, Otto, f. 6. 5. 1819 i Dresden,

t 19. 7. 1900 i Doberan; elev af J. Otto

och Johann Schneider; grundade 1848

Ceciliaföreningen (för gammal kyrko-

musik) i Dresden; 1853 musikdirektör

vid Neustädterkirche; 1860 hofmusikdi-

rektör i Schwerin; 1884 d:r phil. h. c. i

Leipzig; skref flera kyrkliga komposi-

tioner och utgaf 1869 en koralbok för

Mecklenburg-Schwerin. Som musikhi-

storiker gjorde han sig fördelaktigt

känd genom en del uppsatser i Monats-
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hefte f. Musikgeschiehte och i Allgem.
mus. Zeitung m. fl.; utgaf dessutom
"Der neuaufgefundene Luther-Kodes
vom Jahr 1530" (1872), redigerade 5:te

bdt (musikexempel) af Ambros' Musik-
geschiehte (1881, 2 uppl. 1891) samt 4

hftn passionsmusik (före Schiitz) 1891—

93; skref äfven monografier öfver Le
Maistre (1862) och H. Isaak (Allg. deut-

sche Biogr.).

Kadens (fr. cadeuce, it. cadenza), hvar-

je ton- eller aekordföljd, som låter oss

känna, att en sats är slutad. K. an-

bringas därför som gränsskillnad mel-

lan de musikaliska leden (perioderna).

En fullständig k. slutar på toni-

kan, en ofullkomlig på dominan-
ten, en plagalisk på underdominan-
ten. Bedräglig kallas en k., som
går från dominanten till något annat
ackord än tonikans. — I de stora kon-

sertformerna (konsert, fantasi) anbrin-

gas en s. k. kadens i slutet af första sat-

sen. Efter en fermat följer en fri fantasi

för solostämman, där den spelande får

utveckla sin egen tekniska färdighet.

Under 1700-talet var k. alltid en fri im-

provisation, och Mozart lämnade i sina

konserter den spelande alltid full fri-

het. Beethoven skref sina konserter på
samma sätt men för att ge den utföran-

de någon ledning utarbetade han sär-

skilda kadenser till dem efteråt. Un-
der virtuostiden fick improvisationen

åter fria tyglar, hvaraf följde, att hela

stilen till sist urartade. Mendelssohn
skref därför noggrant ut k. och med
Schumann fördes den in i kompositio-

nen som led i det hela, hvarigenom den

fria improvisationen omöjliggjordes.

Följden häraf har blifvit, att vi nu
stå villrådiga inför de gamla konser-

terna af Mozart, då vi alltid löpa fara

att göra en otidsenlig k. Man har där-

för komponerat särskilda sådana till

Mozarts konserter (Keinecke m. fl.). —
Inom den medeltida kyrkliga melodi-

bildningen förstod man under k. de oli-

ka sluttonfallen i texten allt efter som
kommatecken, punkt etc. förekom. Se

härom vidare under Recitativ. De
melodiska k.-lagarna beskrifvas utför-

ligt i T. Norlind, Språket och musiken

(1902).

Kadrilj, en kontradans i kvadratisk

uppställning; omtalas under 1700-talet

såsom "Quadrille de contredanses" (om-
talas f. ggn 1745 i Rousseaus balett "Fe-
tes de Polymnie"). Dansen utbildades
vidare på 1770- och 1780-talet, och blef

den mest omtyckta dansen i de högre
kretsarna i Paris med 1790- och 1800-

talen. Efter 1815 undergick den smärre
förändringar. På 1820- och 30-talet blef

särskildt Musards franska k.-melodier

mycket populära i Paris. Med valsens

segertåg genom Europa på 1830-talet

(Strauss, Lanner m. fl.) försvann så

småningom k., och endast hos folket lef-

de den kvar till 1800-talets slut. — Litt.:

T. Norlind, Studier i sv. folklore V; G.

Skjerne, H. C. Lumbye (Kbhn 1912) s. 11

ff.; A. Czerwinski, Geschichte d. Tanz-

kunst; Fr. M. Böhme, Geschichte d. Tan-
zes in Deutschland.

Kajanus, Robert, f. 2. 12. 1856 i Hel-

singfors; efter musikstudier i fäderne-

staden begaf han sig 1877 till Leipzigs

konserv., där han intill 1879 åtnjöt un-

dervisning bl. a. af Richter, Reinecke

och Jadassohn; vintern 1879—80 vista-

des han i Paris men återvände sist-

nämnda år till Tyskland och slog sig

ned i Dresden. Under denna tid kom-
ponerade han sina första orkesterverk,

hvilka delvis under egen ledning utför-

des i Leipzig och Dresden. Äfven i Pe-

tersburg och Berlin dirigerade han. På
hösten 1882 återvände K. till Helsing-

fors och begynte genast utveckla en be-

tydande verksamhet. Af Helsingfors'

orkesterförening (stiftad 1882) skapade

han "Filharmoniska sällskapet", hvars

dirigent han alltsedan varit. 1886 grun-

dade han en orkesterskola af infödda

musiker. Med uppförandet af Beetho-

vens 9:de symfoni 1888 (f. ggn i Finland)

bildades också af honom symfonikören,

hvarigenom Filharmoniska sällskapet

äfven fick en kör. Sällskapet har sedan

årligen gifvit (ofta med biträde af in-

och utländska framstående solister) fle-

ra större konserter, vanligen förnyade

som "folkkonserter". Filh. orkestern

har under K:s ledning årligen gifvit

omkring 10 konserter, dessutom hvarje

vecka under säsongen tre populära kon-

serter i Societetshuset. K. har dessutom

tjänstgjort såsom teaterkapellmästare

och någon tid äfven som ledare för

M. M.-kören. — Som kompositör har K.

varit den förste, som anväudt den fin-
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ska folktonen i konstmusiken. Af hans

kompositioner märkas: Två "Finska

rhapsodier", "Kullervo" tragisk episod

ur Kalevala (f. ork.), symf. dikten

"Aino" (f. ork. o. kör), "Sommarminnen"
suite i 4 satser f. ork.; dessutom mindre

ork.-verk, manskörer, ett par kantater,

sånger ocli pianostycken. — Litt.: Finsk

biogr. handbok; K. Flodin, Finska mu-
siker (1908); Sv. Musikt. 1. 9. 1900.

Kakofoni, missljud.

Kalameika, ungersk nationaldans i ^A
takt.

Kalbeck, Mas, f. 4. 1. 1850 i Breslau;

studerade först juridik i Miinchen, se-

dan filosofi och gjorde sig känd som
skald genom flera diktsamlingar; öfver-

gick 1875 definitivt till musiken och blef

musikreferent i en del tidningar i Bres-

lau; hade liknande sysselsättning fr. o.

m. 1880 i Wien. K. har särskildt blifvit

känd genom sin stora Brahmsbiografi

(1904 ff.; äfven Br.-bref 1906); skref äf-

ven om Wagner och Bayreuth ("Nibel-

ungen" 1876, "Parsifal" 1882, "Das Blih-

nenfestspiel zu Bayreuth" 1877); öfver-

satte en mängd opera- och skådespels-

texter, däribland "Bröllopet på Ulfåsa".

Kalhauge, Sophus V i g g o Harald, f.

12. 8. 1840 i Köpenhamn, t 19. 2. 1905

därst.; elev af P. Heise, C. Rongsted och

J. C. Gebauer; såsom Anckerstipendiat

reste han 1868 till Tyskland, Schweiz o.

Italien för att vidare utbilda sig; efter-

trädde sin fader som organist vid Var-

tovs kyrka 1871; utvecklade en gagnan-

de verksamhet som pianolärare o. sång-

lärare (vid skolor) i Köpenhamn; kom-
ponerade bl. a. för solo, kör o. ork. "An
den Friihling" samt operorna "Zoua-

vens Hjemkomst" (Casinot. 1868), "Paa
Krigsfod" (k. t. Kphn 1880) och "Man-
tillen" (1889); dessutom solosånger (op.

1, 2, 9, 11 m. fl.) och pianostycken. K.

har som organist i Vartov inlagt stora

förtjänster om den grundtvigska för-

samlingssången, hvars talrika melodier

han samlat och utgifvit. — K:s far-

fader N i e 1 s K. (t 1821) var organist

vid Helligaandskyrkan i Kphn, och fa-

dern Johan Christian K. (f. 1803,

t 1871), organist vid Vartovs kyrka (fr.

1822).

Kalifen i Bagdad, Le Calife de

Bagdad, komedi med sång i 1 a. af

Saint-Just, musik af Fr, A. Boieldieu;

premiär Paris 16. 9. 1800; sv. öfvers. af

C. G. Nordforss; gifven i Sthlm först af

Arsenalsteatern 23. 5. 1808; pr. på k. t.

Sthlm 6. 12. 1809; på St. t. i Göteborg f.

ggn 17. 6. 1861; dansk öfvers. af Th.

Thaarup; f. ggn k. t. Kphn 30. 1. 1804.

Kalischer, Alfred Christlieb Salomo
Ludwig, f. 4. 3. 1842 i Thorn; efter 1866

erhållen doktorsgrad (i latin) vände han
sig till musiken och slog sig ned i Ber-

lin såsom musiklärare och musikrefe-

rent (redigerade 1873 "Neue Berliner

Musikzeitung"). K. har särskildt gjort

sig känd som grundlig Beethovenkän-
nare och utgaf 1906—08 en samlad upp-

laga af B:s bref; dessutom ny uppl. af

Wegeler-Ries', Breunings och Schindlers

kända B.-skrifter; äfven sakrika B.-stu-

dier i "Die Musik" m. m.

Kalkant (calcant), orgeltrampare; sig-

nalapparat till orgeltramparen.

Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm
Michael, f, 1788, på en resa, som modern
företog mellan Kassel och Berlin, t 10.

6. 1849 i Enghien les Bains vid Paris;

elev af Paris' konserv. 1799 med Adam
till lärare i piano och Catel i harmoni-
lära; var 1803 i Wien, där han fick höra
Clementi; kvarblef där till 1806 ifrigt

sysselsatt med att tillägna sig demen-
tis metod; uppträdde sedan i Paris som
pianovirtuos med glänsande framgång;
etablerade sig sedan som pianolärare

och vann stort anseende som sådan;
1814—23 lefde han i London och företog

1823—24 tills. m. harpvirtuosen Dizi en

konsertresa i Tyskland; slog sig 1824

åter ned i Paris och blef delägare i

Pleyels pianoflrma; som kompositör upp-

trädde han med en mängd sonater, kon-

serter, fantasier, rondor, etyder och stu-

dieverk för piano, alla i virtuostidens

anda; de flesta äro nu glömda. Bety-

delsefullare är hans verksamhet som
lärare; han sökte här framför allt att

utbilda fingerstyrkan i st. f. armstyrkan
och lade stor vikt vid utbildandet af

vänster hand (skref etyder ensamt för

v. h.); han intresserade sig en tid äf-

ven för Logiers handledare (chiroplast).

Som pedagog och virtuos var K. en af

de mest erkända i den franska hufvud-

staden och antalet af honom utbildade

elever är högst betydande. K. utgaf en

pianoskola (Méthode pour apprendre le

pianoforte a Taide du guide-mains, 1830)
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och en harmonilära (Traité d'harmonie
du pianiste, 1849). — Litt.: L. Boivin, F.

K., 1840.

Kalliwoda, Johannes Wenzes-
laus, f. 21. 3. 1800 i Prag, t 3. 12. 1866

i Karlsruhe; violinvirtuos; elev af Dio-

nys Weber och Pisis vid konserv, i

Prag; 1823—53 kapellmästare hos fur-

sten af Fiirstenberg i Donaueschingen;
bodde därefter som privatman i Karls-

ruhe; komponerade bl, a. 7 symfonier,
flera ouverturer, violinsonater, stråk-

kvartetter, solostycken för violin m. m.
LMA 1841. — Hans son Wilhelm K.,

f. 19. 7. 1827 i Donaueschingen, t 8. 9.

1893 i Karlsruhe, blef en berömd pia-

nist; utbildad af Mendelssohn vid kon-
serv, i Leipzig; 1853—75 kapellmästare i

Karlsruhe.

Kallstenlus, Georg Gottfrid, f. 26.

1. 1873 i Filipstad; fil. dr. i Uppsala 1902;

doc. i nord. språk vid Uppsala univ.

1902—07; rektor vid h. allm. lärov. i Här-
nösand fr. 1909; elev 1893—94 af Heden-
blad i musikteori och komposition samt
af Anna Bergström i sång. K. har in-

lagt stor förtjänst om studentsången i

Uppsala och ledt flera studentkörer; var
Uppsala studentkörs sånganförare 1902

—

07; stiftade Uppsala sångarförbund 1904

(ledare 1904—07), Södermanlands 1908;

var Värmlands sångarförbunds dirigent

sedan 1902, m. m., dirigent för Härnö-
sands musiksällskap sedan 1909. Såsom
sånganförare har han äfven ledt en

mängd turnéer genom skilda delar af

landet. Af hans kompositioner märkas:
för soli, kör o. ork. 2 kantater (S. H. T:s

minnesfest 1906; Härnösands musiksäll-

skaps minnesfest 1912); hymn vid kyr-

koinvigning f. soli, kör och orgel (1894);

dessutom flera manskörer ("God natt";

"Sigurd Jorsalafar"; "Serenad"; "Sång
f. Värmländska sängarförb."; "Säng f.

Söderm:s sångarf."). Af hans skrifter

beröra bl. a. följande musiken: "Blad ur

Uppsalasångens historia" (1913), "Svensk
folkmusik" (Varia 1908), "Uppsalasång"
(Norrl. Univ. tidskr. 1903); dessutom mu-
sikrecensioner i flera tidningar.

Kammarmnsik, beteckning för kompo-
sitioner afsedda att uppföras i mindre
lokaler, till skillnad ifrån kyrko-, tea-

på 1600-talet, då furstar och konungar
ter- och konsertmusik. Namnet uppstod

läto i sina hofgemak (kammare) uppföra
musik. Man infattade då under nam-
net k. äfven orkestermusik som symfo-
nier och ouverturer m. m. Numera be-

tecknar man med ordet endast musik
för flera soloinstrument (trior, kvartet-

ter, kvintetter m. m. samt duetter för

t. ex. violin och piano); äfven räknas
ofta till k. verk för solosång (solo el.

duett) med ett el. flera soloinstrument.
— Se vidare Kantat, Konsert,
Kvartett, Sonat, Stråkkvar-
tett m. m.

Kammarmusiker, förr en beteckning på
en instrumentist anställd i furstlig

tjänst; numera en titel på en mera fram-

stående medlem af ett hofkapell.

Kammarmusikföreningar, se de resp.

städerna.

Kammarmusikföreningen i Stockholm,

stiftad våren 1911 på initiativ af advo-

katen Erik Lidforss och violinisten Sven
Kjellström. Föreningens uppgift är att

genom offentliga konserter förmedla

kännedomen om kammarmusik i alla

former, klassisk och modern, med verk-

samhet företrädesvis i Stockholm, men
äfven i angränsande städer. Omkring 10

konserter gifvas årligen.

Kammarorgel, se Harmonium.
Kammarstil, se Kammarmusik,
Kammarton, den fordom brukliga or-

kesterstämningen; motsatsen till k. är

den af orglar använda kortonen, hvilken

enligt gängse uppfattning skulle ligga

en half ton lägre (se härom A i här-

varande lex.) men enl. andra (se bl. a.

C. F. Hennerberg, Orgelns byggnad o,

vård s. 105) skulle ligga ett helt tonsteg

högre än k.; enligt H. Ph. Johnsens af-

handling om orgeln (i Hiiphers' Hist.

afh. 1773, s. 318) skulle "de gamles kor-

ton" t. o. m. vara 3 halftoner högre än
kammartonen; enligt samma källa (s.

319) var Linköpings domkyrkoorgel

stämd i kammarton. Den nu brukliga

stämningen kallas normalton. Se

vidare K o r t o n och A.

Kammermusikforeningen i Köpenhamn
stiftades 5. 12. 1868 af Franz Neruda
(s. d.) med uppgift att genom musik-

aftnar hvarje vecka utbreda kunskapen

om och odla kammarmusiken under pri-

vat-sällskapliga förhållanden. Gränsen

för medlemmarnas antal sattes först till
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99, sedan till 200, 250 och är nu uppe i 350.

De delas i aktiva (hufvudsakl. medlem-
mar af hofkapellet) och passiva; mötena
hällas en gång i veckan under vinter-

säsongen efter teatertid. — Litt.: A.

Hammerich, K. 1868—93, Notitser og Sta-

tistik (1893).

Kammersanger, dansk titel, gifven af

konungen åt någon framstående sån-

gare; motsvarar den svenska titeln hof-

sångare.

Kankles, litauiskt instrument af cittra-

typ; står närmast det finska folkinstru-

mentet kantele, har dock spelats i upp-
rättstående ställning med ryggen hvi-

lande mot den spelandes vänstra axel;

troligen under äldre tid äfven speladt

med plektron. De äldre k. hade blott

5 strängar troligen diatoniskt stämda,

om i dur el. moll är ej bekant; de yngre
k. hade 9 strängar, af hvilka den dju-

paste bildade en slags bas, under det

att de öfriga omfattade oktavens 8 to-

ner; är numera mycket sällsynt men
var under 1600- och 1700-talen det vanli-

gaste ackompagnementsinstrumentet till

sång. Huruvida den finska kantelen

uppstått ur litauernas k. eller det mot-
satta förhällandet, är ännu ej utrönt.

Namnen k. och kantele ha i hvarje fall

samma rot — Litt.: Chr. Bartsch, Dainu
Balsai, Heidelberg 1889; F. H. Tetzner,

Dainos, Lpzg (Reclam).

Kantat, en konstform, som uppstod på
1600-talet omedelbart efter monodien;
dess uppgift var närmast att återge ett

delvis dramatiskt innehåll utan scenisk

framställning. Under hela 1600-talet sak-

nades dock kör- och ensemblepartiet och

det hela bestod blott i en följd af arier

och recitativ samt (efter 1650) äfven du-

etter. Ackompagnementet var äfven

torftigt: i början blott ett instrument

(luta el. klaver), sedan af ett stråkin-

strument jämte klaver och vid 1700-talets

början dessutom ett el. annat träblåsin-

strument (oboe). Af de äldre komposi-
törerna af k. kunna nämnas: Carissimi,

Lotti, Astorga, Rossi, Marcello, Gaspari-

ni, Al. Scarlatti och Dom. Scarlatti. Af
denna k.-form utan körer uppstod under
1700-talet konsertarian med orkesterac-

kompagnement. Ett godt exempel på en
sådan form är t. ex. Beethovens "Ah
perfido". En ny utvecklingsriktning fick

k. på 1650-talet med Carissimi o. kyrko-
kantaten. Under det att den världsliga

k. fick allt fylligare ackompagnement
från ett fåtal soloinstrument (k a m-
m a r k.) till orkester med solosång (kon-

sertaria), utvecklade sig kyrkok. från

solosång till ensemble o. kör med bibel-

språk och psalmer till text samt soloin-

strument (orgel) till ackompagnement.
Vid midten af 1700-talet hotade formen
att uppgå i oratoriet och skilde sig ofta

från denna form endast genom mindre
dramatisk karaktär och talrika inskjut-

na koraler. Kyrkok. fulländare är Seb.

Baeh. Han tog ofta orkestern till hjälp

i st. f. orgeln och skapade därigenom
den stora utvecklade k. Handel vacklar

mera mellan världsliga k., kammark. och
ork.-k. Efter 1750 dog k.-formen så små-
ningom bort, och först Mendelssohn åter-

upplifvade den genom att utgå frän

Baehs kyrkokantat. Med 1840-talet finna

vi sedan k. som allmän benämning på
ett stycke af ett episkt el. dramatiskt
innehåll för soli, kör och orkester. I

våra dagar är formen tämligen vag
och kan rymma snart sagdt hvilket styc-

ke som helst, som består af omväxlande
solostycken, ensembler och körer med
orkesterackompagnement. En intressant

sidoform af k. är orkesterballaden, när-

mast utbildad under förra hälften af

1800-talet (förformer dessförinnan; se

B a 1 1 a d e). En annan sidoform är

f e s t k. Redan under 1700-talet fanns en

diktform k. (Kellgren, Leopold), som åt-

minstone delvis förutsatte sång. Tack
vare de romantiska diktarnas stora kär-

lek till musik specialiserades denna form
allt mera och kom snart att samman-
falla med 1840-talets musikaliska k.-form

och har sedan blifvit en tacksam konst-

form lämplig att tolka en högtidsstäm-

ning i dikt och toner.

Kantele, finskt instrument af cittra-

formen; ursprungligen med 5 strängar,

stämda: g a b c d; sedan efter hand
med 12—19 strängar (äldst af tagel, se-

dan af mässingstråd); k:s längd växlar

mellan 65 och 80 cm., 10—15 cm. bredd

och 4—8 cm. höjd; k. hölls i famnen (la-

des på knäna) under spelandet. Instru-

mentet omtalas i Kalevala, där det he-

ter, att Väinämöinen byggde den för-

sta k. af gäddans käkben; tonerna voro

så underbara, att alla lyssnade som för-
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trollade af dess tjusning. Då V. for

bort, lämnade han k. efter sig, som en
gåfva åt Finlands folk. Om instrumen-
tets ursprung är man ej fullt säker.

Dess utbredningsområde är närmast:
Estland, Ingermanland, Savolaks och

Karelen; däremot saknas det nästan helt

och hållet hos tavaster och västfinnar.

Det synes därför antagligast, att k. kom-
mit söderifrån in i landet. Hos litauer-

na finnes ett i någon mån motsvarande
instrument under benämningen kankles
(s. d.). Äfven den nordiska hummeln hör
till samma grupp af instrument (dock af

betydligt modernare gestalt). — Från
knäppinstrument har k. i vissa nejder

(Karelen m. fl.) öfvergått till stråkin-

strument och har därvid fått en mera
violinartad (äfven lyraartad) form (se

musikbil. VIII: 5). Det kan dock sättas

i fråga om den s. k. stråkkantelen ur-

sprungligen haft något att skaffa med
den egentliga k. Det synes snarare som
stråkk. hade sin urform i instrumentet
crwth. Se härom: O. Andersson, Altnor-

dische Streichinstrumente, III Kongr. d.

IMG Wien 1909 s. 252 ff.; H. Boivie, Ett
musikinstrument från Dalarne, Fatabu-
ren 1906 s. 235 ff.

Kantor. Under medeltidens tidigare

skede (före 1000-talet) fanns i stiften som
biskopens närmaste man en archidiaco-

nus, hvilket namn snart utbyttes till

praepositus (i sammandragen form blef

detta ord prost [motsv. vår nuvarande
domprost]). Han hade bl. a. att öfva

tillsyn öfver prästerna vid domkyrkan
samt vaka öfver utförandet af de guds-

tjänstliga handlingarna. Så småningom
befanns det, att domprosten (praepositus)

hade för mycket att sköta, och man in-

satte då (under loppet af 1000-talet) när-

mast under domprosten en ny ämbets-
man att utöfva tillsynen öfver de guds-

tjänstliga handlingarna. Denne präst-

mans namn blef decanus. Han hade äf-

ven att förvalta domkyrkans förmögen-
het och öfva själavård i stiftsstaden.

Det visade sig snart att äfven han fått

för mycket att sköta. Man tillsatte då
närmast under decanus en s. k. primi-

cerius, som fick tillsynen öfver de lägre

kyrkotjänarna samt deras undervisande;

dessutom fick han sig ålagdt gudstjänst-

ledningen. Primiceriusnamnet försvann
så småningom under 1000-talet och er-

sattes af titeln c a n t o r. Kantorn var
således ursprungligen den tredje präst-

mannen i rang näst domprosten och ha-

de dels att vara lärare dels gudstjänsts-

tillsyningsman. Det blef med tiden svårt

för honom att sköta båda sysslorna, och
man delade då arbetet så, att kantorn
fick öfvertaga undervisningen rör. guds-

tjänsten och de gudstjänstliga handlin-

garna, samt en annan tjänsteman, med
titel scolasticus, fick undervisningen i de

andra ämnena. Till den gudstjänstliga

undervisningen hörde i första hand li-

turgisk sång, och k:s egentliga syssla

blef därför att inöfva och leda sången.

Han fick häri en hjälpare i succén-
t o r (s u b c a n t o r). Af scolasticus upp-

stod så småningom rektorn vid katedral-

skolan. Då denna befattning ursprung-

ligen utgått ur k:s syssla, följde häraf,

att k. blef uppsyningsman öfver kate-

dralskolan. Dock kunde äfven det om-
vända förhållandet äga rum, att scola-

sticus blef sångledare i domkyrkan (så

t. ex. i Linköping enl. korordningen af

26. 4. 1272). I Danmark kvarstod ännu
efter reformationen den gamla uppfatt-

ningen, att k. var katedralskolans till-

syningsman, och ännu 1566 förnyades i

Lund en gammal författning, enligt

hvilken k. vid domkyrkan ägde uppsikt

öfver läsningen vid katedralskolan därst.

I Sverige och till stor del äfven i öfriga

protestantiska länder blef k. med refor-

mationen en präst- och skolman närmast

under rektorn och var som sådan sång-

ledare i kyrkan, sånglärare i skolan och

dessutom förste lärare i de viktigaste

skolämnena, vanligen i latin el. grekiska

(J. Seb. Bach var som Thomaskantor i

Leipzig skyldig att undervisa i latin;

samma var förh. i Sverige under hela

1600-talet (så t. ex. var Jonas Columbus

kantor och lektor i grekiska i Västerås).

K. vid en svensk katedralskola och dom-

kyrka var oftast en lärd prästman (ofta

hade han teol. dr:svärdigheten) och er-

höll på gamla dagar något af de mest

inbringande pastoraten. Utanför dom-

kyrkorna omtalas endast sällan kanto-

rer, och sånglcdarebefattningen synes

där vanligen ha skötts af klockaren.

Så länge kyrkorna voro utan orglar, el.

kören sjöng omväxlande med orgeln,

kunde k. vid domkyrkan och klockaren

på landsbygden vara nog, men orgeln
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vann under 1600-talet allt mera plats,

och snart hade det utbildat sig en praxis,

att orgeln skulle beledsaga sången, och

då kunde det väl hända att man blef

oense om, hvilken af de två som skulle

vara ledaren. Man hade då tre vägar
att gå: 1. att låta k. få främsta lednin-

gen och underordna organisten under
honom; 2. att ställa organisten främst
och underordna kantorn; 3. att låta båda
sköta samma syssla. Det sistnämnda
hände ej sällan redan under 1600-talet

vid såväl domkyrkor som stadskyrkor.

På landet existerade en kantorsfråga en-

dast i de större församlingarna (främst

Lunds stift), eljest stod kampen där
närmast mellan klockaren och organi-

sten. Att k. som musiker hade svårt

att upprätthålla sitt anseende gent emot
organisten, trots sin höga samhälls-

ställning, berodde närmast därpå, att

han i själfva verket var lärd prästman
med musiken som bisyssla, under det

organisten var musiker till yrket samt
skollärare endast för den del af stadens

ungdom, som ville ha allmänbildning
utan någon tanke på prästsyssla. I stä-

derna var man mycket mån om att få

skickliga organister, och man sparade ej

heller på penningarna, då det gällde go-

da moderna orglar. K. kunde ej följa

med sin tid utan fick välja på att bli

dilettant antingen i skolämnena el. i mu-
siken. Under 1700-talet sjönk skolmusi-

ken, under det att kyrkomusiken (åtmin- .

stone i städerna) steg i anseende. Den
fullt utbildade musikern var således

fullt behöflig i kyrkan men ej i skolan,

därför kunde den litterärt bildade kan-
torn lätt sköta sångundervisningen i

skolan, om än han i kyrkan fick erkänna
sig underlägsen. Dock skall ej nekas,

att många kantorer voro mycket dugan-
de musiker, som öfverträffade organi-

sten i musikalisk genomskolning; den
högre litterära allmänbildningen gaf
dem i detta fall ännu ytterligare försteg

framför organisten. I de fall organist-

och kantorssysslan förenades, skapade
man i regel en ny titel åt honom: "direc-

tor musices et cantus" el. kort och godt
"director musices". På landet samman-
slog man ej sällan klockare- och orga-

nistsysslan, och man kräfde därför, att

en fullbildad organist äfven skulle kun-
na sjunga. Då det i allmänhet var lätt

för en organist att öfvertaga en klocka-
resyssla, men klockaren sällan var kom-
petent nog att bli organist, fick lätt or-

ganisten högsta anseendet. Att man ej

öfverallt förenade de två sysslorna be-

rodde därpå, att man sedan gammalt var
van vid sängledningen, och organisten ej

kunde så bra leda sången, då han van-
ligen vände ryggen mot församlingen,
under det han spelade. Man fann då i

större församlingar för godt att hålla

två tjänstemän för kyrkomusiken, en för

sången och en för orgeln. Den förre blef

efter städernas föredömen kallad för

kantor och fick sin befattning i regel

förenad med kloekarens. För att få en-

hetlighet i sångutbildningen infördes

genom k. kung. 8. 12. 1881 (lärokurs af

1888) en ny af organistexamen oberoende
kyrkosångareexamen, för hvilken for-

drades betyg blott i elementar- och kyr-

kosång (kan afläggas hos Mus. akad.

el. stiftsstädernas examinatorer). Många
församlingar tillsatte emellertid nu en-

dast kantor och ålade honom att utan
ersättning äfven sköta orgeln. Genom
detta åsidosättande af orgelns värde
kunde kyrkomusiken ej annat än lida,

och centralstyrelsen för Sveriges all-

männa organist- och kantorsförening in-

lämnade därför 1906 en skrifvelse till K.

M:t, hvari de anhöllo om, att kyrkosån-
gar-(kantors-)examen endast måtte af-

läggas i samband med eller efter redan
aflagd organistexamen. Vid tillsättande

af kantor har man i Sverige i allmänhet
följt bestämmelserna för organist och
klockare, enär ingen lag finnes för kan-

torstillsättande. — Litt.r Luudqvist, Bidr.

t. kännedomen om de sv. domkapitlen
under medeltiden (1897); H. Hildebrand,

Sveriges medeltid III (1899); T. Norlind,

Lat. skolsånger (1909); s. förf., Vadstena
klosters veckoritual (1907); s. förf.. Sven-

ska allmogens lif 11:1 (1912); s. förf..

Svensk musikhistoria (1901); kommitté-
handlingar m. m. — Se äfven Kloc-
kare.
Kanun (Q a n o n), orientaliskt instru-

ment af cittrans form; namnet härledt

ur canon= monokord.
Kapell, af it. capella el. cappella, hvil-

ket ursprungligen är en diminutiv af ca-

pa el. cappa; formen 'a capella' (s. d.) står

närmast capella, och någon motivering
hvarför k. skall stafvas med ett p., eme-
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dan det kommer af capella och a. c. med
två p., därför att det kan härledas af

cappa, är en tydlig inkonsekvens; for-

men 'kappeir var under 1600-talet nä-

stan lika vanlig som kapell. Ursprung-
ligen betecknade k. rummet, där vokal-

kören uppställdes i kyrkan; namnet öf-

vergick så småningom pä kören själf,

och med instrumentens införande i kyr-

korna äfven på instrumentalmusik; då
man i katolska länder sökte restaurera

kyrkomusiken, erkändes endast vokal-

musiken såsom fullt kyrklig, och däraf

uppstod namnet 'a capella' som beteck-

ning för endast vokalmusik, under det

att ordet kapell följde utvecklingen vi-

dare och till sist endast blef beteckning

för instrumentalmusik.

Kapellist, musiker i ett kapell; vanli-

gen brukadt endast om en instrumentist,

ej vokalmusiker.

Kapellmästare (it. maestro di capella,

fr. maitre de chapelle) ledaren af ett ka-

pell (vanligen ett orkesterkapell).

Kapfelman, se A r r h é n v. K.

Kapris, se Capriccio.
Kapsberger, Johann Hierony-

m u s von, f. i Tyskland i andra hälften

af 1500-talet; lefde i Venedig 1604 och

var vid denna tid känd som framstående

lutspelare; vistades sedan i Rom och dog
c. 1650; skref kompositioner för luta (i

tabulatur, dock ej den vanliga tab.-skrif-

ten) och chitarrone samt dessutom mo-
tetter, kantater och ett musikdrama "Fe-

tone" (1630).

Karaktärsstämmor i en orgel äro flöjt-,

gedackt-, stråk- och rörstämmorna, hvil-

ka nästan alla imitera något orkesterin-

strument.

Karasowski, Moritz, f. 22. 9. 1823 i

Warschau, t 20. 4. 1892 i Dresden; cellist

och musikskriftställare; anställd i St.

op:s orkester i Warschau 1851; 1864 k.

kammarmusiker i Dresden; komponera-

de flera stycken för sitt instrument; för-

fattade äfven böcker om polsk musik (på

polska), däribland en om operan 1859, om
Mozart 1868 och en Chopinbiografi 1862;

den sistnämnda blef särskildt berömd
och utkom på originalspråket i en andra

uppl. 1869 samt öfversattes till tyska 1877

(3 uppl. 1881).

Kariowicz, M i e c z y s 1 a w, f. 11. 12.

1876 i Wiszniewo, Litauen, f 10. 2. 1909 i

Zakapane; utbildad i Warschau 1890—95

och Berlin 1895—1900; 1904 direktör för

musiksällskapet i Warschau; slog sig

1906 ned i Zakapane i Galizien för att

helt lefva för sin musik. K. åtnjöt stort

anseende som kompositör; skref bl. a. en
symfoni i E-moll op. 7, symfoniska dik-

terna "Wiederkehrende Wellen" 1904,

"Drei uralte Lieder" (symf. trilogi) 1907,

"Lithauische Rhapsodie" 1908, "Stanis-

law und Anna von Aswiccim" 1908;

dessutom pianosonater, violinkonsert,

musik till ett drama m. m. K. utgaf
dessutom på franska några Chopinbref
1903 (Paris 1905).

Karlskrona. Under 1700-talet florerade

musiken i K. i synnerhet under dess

senare hälft. Utom i staden varande
regementen synes äfven borgerskapet
hållit musikkår, hvilken lät höra sig vid

mera festliga tillfällen. 1767 annonseras
om fastlagsmusik på rådhussalen, och

denna skulle fortsätta 9 ggr, tisd., torsd.

och söndagar. S. å. omtalas "Ijuflig och

vacker vocal och instrumentalmusik af

tyska musikanter". Resande virtuoser

gåfvo gärna konsert i staden. Ej sällan

medverkade dessa gäster vid assemblé-

erna och sammankomsterna i staden.

Bland virtuoser, som besökt staden, näm-
nas: italienske sångmästaren Charles

Barberini (1786), italienske konstmästa-

ren Peretz (1788), musikanten Georg
Schwartz (1762). Mot århundradets slut

synes intresset för skådespel ha tagit

öfverhand och i någon mån skymt un-

dan musiken. Visserligen voro skåde-

spelen ofta "blandade med sång" men
om någon särskild musikalisk njutning

vid åhörandet af dessa sånguummer
tala samtidens krönikor ej. I början af

1800-talet synes dock musiklifvet åter ha

fått större former, och 6. 11. 1815 stifta-

des af fältläkaren C. Källström (piano-

o. violoneellspelare) ett musiksällskap,

hvilket till åminnelse af Mus. ak:s stif-

telsedag firade sin årshögtid 8. 9. Under
vintertiden fr. början af okt. till början

af mars en gäng i veckan gaf detta säll-

skap konserter med symfonier, stråk-

kvartetter och -kvintetter, sångnummer
o. instrumentalsolos. Jämte denna verk-

samhet och till beredande af dess fram-

tida fortgång inrättade sällskapet 1. 5.

1817 en läroanstalt för elevers utbil-

dande i vokal- och instrumentalmusik.

Elever antogos och erhöUo kostnads-
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fri undervisning under 3 års tid. Exa-
men anställdes årligen pä högtidsda-

gen. Första året utgjorde elevernas

antal 30. Bland lärjungarna var den
sedan berömde tonsättaren Andreas
Eandel (s. d.). År 1818 utgjorde säll-

skapets ledamöter 40. Efter 5 års lif-

ligt arbete nödgades sällskapet 1820 att,

i brist på penningtillgångar, upphöra
med sin verksamhet. Denna hvila räck-

te dock icke längre än till 1823, då leda-

möterna samlades ånyo och under led-

ning af musikdir. O. Tengvall utförde

såväl symfonier som kvartetter; öfnin-

garna fortsattes till 1827. Svårigheten

att kunna besätta alla stämmor i orke-

stern förorsakade likväl ett nytt afbrott,

som varade i 10 år, under hvilken tid en-

dast enskilda sammanträden ägde rum.
Men är 1837 begynte äter symfoniöfnin-

garna, hvilka fortforo en gäng hvarje

vecka under vintermånaderna till 1839.

Under tiden hade ett sängsällskap bildat

sig, som utförde körer för blandade rö-

ster vid piano. Sistnämnda år förenade

sig båda sällskapen och utförde såväl

vokal som instrumentalmusik. Under
ledning af lagmannen J. Nordvall och
med biträde af marinregementets musik-
kår, fortgick sällskapets öfningar till

1842, då öfverstelöjtnanten J. T. B. By-
ström (s. d.) valdes till sällskapets an-

förare. Sedan gåfvos ända till 1850 år-

ligen 3 ä 4 offentliga konserter, hvar-

vid uppfördes symfonier af Beethoven,

ouverturer af Mozart och Mendelssohn
m. fl., större sångverk af Haydn, Cheru-
bini, Weber, Onslow m. fl., konserter för

piano med ork. af Mozart, Beethoven
m. m. Efter år 1850 invalde sällskapet

ej några nya ledamöter, utan gaf endast

en och annan offentlig musiksoiré under
Byströms ledning, hvarvid sångverk
med pianoack. utfördes. Under 1860-ta-

let var sällskapet i det närmaste upplöst.

Om 1870- och 80-talens musiklif i K. veta

vi ej mycket. Först pä 1890-talet be-

gynte större lifaktighet att visa sig.

Handl. Carl Stjernberg begynte vid den-

na tid föranstalta musiksoiréer, vid

hvilka hufvudsakligen förekom kam-
marmusik och solosaker. År 1898 bilda-

des också en blandad kör, som mera en-

skildt under Stjernbergs ledning idkade
körsäng, och inom denna privata kör
väcktes förslag att bilda ett musiksäll-

skap. Så tillkom Musikföreningen 23. 1.

1899, och verksamheten har sedan dess

oafbrutet fortgått. Handl. C. Stjernberg
var musikledare fr. för:s stiftelse till

mars 1900, sedan har dir. Svante Sjöberg
varit chef med undantag af tiden hösten
1900—hösten 1901, dä komminister E.

Norrman i Ronneby var ledare. På
grund af dirigentbrist leddes öfningarna
vintern 1901—02 af ett par medlemmar.
Föreningen har årligen gifvit 3—4 större

konserter vanligen med orkester; dess-

utom folkkonserter (2 ä 3 årl.). För des-

sa senare har för. af staden de senaste

åren uppburit ett anslag af 500 kr. För-

utom konserter ha äfven af dir. Sjöberg

hållits musikhistoriska föredrag. Säll-

skapet har en kör pä 50 å 60 personer

samt en orkester på 30 å 33 man. Af
uppförda verk märkas: Haydns Skapel-

sen (1903, 1904, 1910) o. Årstiderna (1908),

Mendelssohns Elias (1905) och Paulus

(1912), Schumanns Paradiset och Perin

(1906), Cherubinis Requiem i C-moll

(1909), Gounods Ceciliamässa (1901, 1907),

Schumanns Der Rose Pilgerfahrt (1911),

Gades Elverskud (1900, 1908), Hallens Ett

juloratorium (1913) och Requiescat (1911),

Körlings Hätunaleken (1899, 1900), Sved-

boms I Rosengärden (1901), Andrées Snö-

frid (1899, 1900), Griegs Föran Sydens

Kloster och Landkjending (1907), Söder-

mans Hjertesorg (1899) och Andliga sån-

ger (1912), Josephsons Qiiando corpus

(1902). — Jämte Musikföreningen verkar

i staden en manskör "Sängarbröderna"

(på 30 man) under musikdir. F. Heim-
dahls ledning. — Litt.: W. Anderson,

Svenskt stadslif under 1700-talet, tids-

bilder frän Karlskrona, Sthlm 1912; Mus.

ak:s handl. 1866; enskilda medd. m. m.

Karlsohn, Anna Margareta, f. 10. 3.

1852 i Gällstad, Västerg.; operasånger-

ska; elev af konserv, i Stockholm 1872;

debuterade ä. k. t. 18. 10. 1878 som Che-

rubin i "Figaros bröllop"; anställd därst.

1. 12. 1879; afgick 1. 4. 1912; K. har sär-

skildt varit använd i gossroller bl. a.

som Siebel i "Faust" och Jemmy i "Wil-

helm Tell"; dessutom i subrettpartier

som Micaela i "Carmen", Zerlina i "Don
Juan"; Mirza i "Lalla Rookh", Jenny i

"Hvita frun"; som god koloratursånger-

ska har hon äfven användts i roller som
Rosina i "Barberaren", Philine i "Mig-

non", Susanna i "Figaros bröllop", Inez
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i "Afrikanskan", Emilie i "Målaren och
modellerna" m. fl.

Karpathernas ros, Die Rose der

Karpathen, opera i 3 a. af S. Saloman;
text efter Miiller von Königswinter;
svensk öfvers. af F. Hedberg; pr. Mosk-
va. 7. 1. 1868; k. t. Sthlm maj 1881.

Karsten, Christofer Christian, f. i

Ystad 9. 9. 1756, t på Drottningholm 7.

8. 1827; operasångare; redan vid 13 års

ålder uppträdde han som sångare i Lund,
där han sjöng i domkyrkan vid jubile-

umsfesten; sjöng sedan i födelsestaden

två år senare vid en konsert gifven för

änkedrottning Lovisa Ulrika, då hon
1771 var på resa till Berlin; drottningen

blef så betagen i hans röst, att hon lät

honom komma till Stockholm för att

närmare utbilda sig till sångare; anställ-

des vid op. i början som körsångare, se-

dan fr. 1776 som solist; debuterade som
Adonis i baletten af samma namn med
sådan framgång, att han sändes till Kö-
penhamn för att hos italienaren Potenza
undervisas i den högre sångkonsten; ef-

ter ett års studier återvände han och

uppträdde med allmänt bifall i Bolis

roll i prologen till Naumanns "Amphion"
26. 1, 1778. Han sjöng sedan en mängd
roller och var operans främsta stöd in-

till 1806, då han vid k. teaterns indrag-

ning fick afsked med pension; han fort-

for dock ännu i 10 års tid att sjunga
som gäst; sista gången han uppträdde

där var 6. 11. 1821 som Oedipe. På kon-

sert sjöng han sista gången 1825 (å stora

Börssalen). Bland hans främsta roller

märkas jämte den sistnämnda: Chri-

stierns i "Gustaf Vasa", Achilles i "Iphi-

genie i Auliden". K. sjöng ofta å kon-

serter i hufvudstaden och var en myc-
ket nitisk medlem af Par Bricole. Äfven
utanför den svenska hufvudstaden hade
K. tillfälle att ofta låta höra sig. Inom
Sverige uppträdde han bl. a. i Göteborg

och Norrköping. År 1778 företog han en

resa till Berlin, där han uppträdde såväl

på offentliga konserter som på enskilda

musikaftnar hos konungen i Potsdam.

Han fick här äfven tillåtelse att under-

visa prinsessan Fredrika; konungen gaf

honom en rekommendation till hertigen

af Mecklenburg, vid hvars hof han up-

pehöll sig någon tid; öfverallt skördade

han det största beröm. De närmaste må-
naderna efter Gustaf III:s död tillbragte

han i London och sjöng där ofta för her-

tigen af York, hvilken hedrade honom
med sitt särskilda beskydd. 1810 gjorde
han en resa till Paris och blef mottagen
i de högsta musikkretsarna med största

aktning. Grétry själf uttryckte sin stora

beundran öfver K:s föredrag af hans
sånger. K. erhöll 29. 3. 1791 hofsekrete-

rares titel och utnämndes senare till

förste hofsångare. LMA 1787. — K. ägde
en ovanligt klar och ren röst med myc-
ket stort omfång. Hans sång var präg-
lad af hög intelligens och ädelt föredrag.

Hans sceniska förmåga var äfven fram-
stående. De stora patetiska rollerna pas-

sade honom bäst, däremot intresserade

han mindre i de enklare roller, där ej

något särskildt pathos kräfdes. — K.
ligger begrafven på Lofö kyrkogård,
där ett af konung Karl Johan bekostadt

monument utvisar hans grafplats. — K.

var gift med Mariane Sophie
StebnoTTska, f. i Polen 9. 7. 1753,

t på Drottningholm 16. 2. 1848; var an-

ställd som aktris och sångerska vid op.

1782—1803; hon utmärkte sig särskildt

som harpspelerska. Dottern Sofia K. blef

gift med balettmästaren Filippo Taglio-

ni och moder till den berömda dansösen

Marie Taglioni. — Litt.: Marianne Eh-
renström, Xotices sur la littérature et les

beaux-arts en Suéde (1826; med K:s egna
själfbiogr. medd.); Teateralmanack 1839;

Fr. Hedberg, Sv. operasångare (1885); F.

A. Dahlgren, Anteckn. om Sthlms teat-

rar (1866); E. Åkerberg, Musiklifvet in-

om Par Bricole (1910); B. v. Beskow, Lef-

nadsminnen; T. Xorlind, Sv. musikhist.

(1901).

Kasper och Dorothea eller He-
roisk Djurgårdsbalett (parodi

på Acis och Galathea), op. com. 3 a. med
prolog, af C. T. Hallman, musik af C.

Stenborg; gifven f. ggn å Humlegårds-

teatern Sthlm 30. 8. 1775.

Kastanjetter (fr. castagnettes, af sp.

castaiiuelas, castanetas); två träbitar ur-

holkade som ett genomskuret kastanje-

skal, hvilka slås mot hvarandra och där-

vid ge ett skallrande ljud; instrumentet

fästes med band vid tummen; vanligen

bäras ett par i hvardera handen; brukas

af danserskor i Spanien och Syditalien

för att ange takten.

Kastner, J o h a n n G e o r g, f . 9. 3.

1810 i Strassburg, t 19. 12. 1867 i Paris;
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1830 kapellmästare hos borgarbeväpnin-

gen i Strassburg; studerade samtidigt

teologi vid den teol. läroanstalten i sta-

den; öfvergick helt till musiken 1832;

begaf sig 1835 till Paris för att där af-

sluta sina musikaliska studier för Ber-

ton och Reicha; ägnade sig sedan med
förkärlek åt instrumentation och de en-

skilda instrumenten och utgaf en in-

strumentationslära 1837; skref dessutom

läroböcker för de flesta instrument; af

hans öfriga skrifter märkas: Cours d'in-

strumentation considéré sous les rap-

ports poétiques et philosophiques de Tärt

(1839; suppl. 1844); Grammaire musica-

le (1837); Théorie abrégée du contrepoint

et de la fugue; Bibliothéque chorale;

Manuel general de musique militaire

(1848). Flera af K:s verk äro mycket
goda och gedigna och innehålla en

mängd egna intressanta iakttagelser

(t. ex. rör. klangfärgen); som kompositör

skref han flera symfoniska dikter (med
historiska inledningar), operan "Le der-

nier roi de Juda" (1848) m. fl. — K. var

en tämligen originell man i allt, och

hans verk måste studeras med en viss

försiktighet, då vissa säregna idéer och

infall ständigt inblandas och afbryta

den elje&t lugna historiska framställnin-

gen. — H. Ludwig [von Jan] skref hans

biografi (1886; 3 bd).

Kastratsångare, sångare, livilka genom
kastrering bibehöllo gossröstens klang

utan att förlora mannens röststyrka. Sä-

dana sångare omtalas redan på 1500-ta-

let men blefvo mera allmänna på 1600-

talet. Med operans stora framgångar
under andra hälften af 17:de seklet och

det ensidiga dyrkandet af solosången er-

höUo k. ökad betydelse. Den tämligen

oindividuella karaktär dessa sångare er-

höllo genom kastreringen åstadkom en

stor skada å den dramatiska liffullheten

inom operan och framtvang i stället en

koncentrering af operans verkan genom
virtuositeten. En del k. samlade oer-

hörda förmögenheter, och många locka-

des därför in på samma bana utan att

dock kunna slå sig igenom och vinna
världsrykte. K:s glanstid var förra

hälften af 1700-talet; efter denna tid af-

togo de, och endast ett fåtal k. omtalas

under 1800-talet. Under glanstiden mot-

togos de äfven i kyrkans sångkörer och

ännu under 1800-talet gjordes inom ka-

tolska världen intet från kyrkans sida

att afskaffa dem. I Sverige synas aldrig

k. varit populära och några sådana om-
talas knappast. I hofkapellet i Stock-

holm öfvergick man på 1720-talet i all

stillhet från gossång till kvinnlig sång

(se H o f k a p e 1 1), och i teaterstyckena

sjöngo under 1700-talet sångerskor so-

pranpartierna. I Danmark omtalas där-

emot flera under 1600-talet. — Af de mest
kända k. må nämnas: Farinelli, Caffa-

relli, Marchesi, Senesino, Ferri, Crescen-

tini, Bernacchi, Velluti, Momoletto, Sa-

limbeni.

Keller, P. S. R u n g-, se R u n g-

Keller.

Kauer, Ferdinand, f . 8. 1. 1751 i

Klein-Thaya, Mähren, t 13. 4. 1831 i

Wien; en på sin tid populär komposi-

tör af sångspel (i allt 200 s. och operor);

af dessa öfverlefde honom knappast mer
än "Das Donauweibchen" (1798; "Donau-
frun" 1844); skref äfven kyrkliga verk,

symfonier, kammarmusik m. m.

Kauffmann, Fritz, f . 17. 6. 1855 i Ber-

lin; elev af k. högskolan i Berlin med
Kiel till lärare i komposition; 1881—82 i

Wien och 1889 kapellmästare i Magde-
burg, där han som ledare af sällskaps-

oeli symfonikonserterna vann stort er-

kännande; 1897 öfvertog han äfven led-

ningen af "Kirchengesangverein"; af-

gick 1900 från de två förstnämnda kon-

sertföreningarna; som kompositör blef

han bekant genom sina körer, ter-

zetter för damkor, solsånger m. m.;

skref äfven kammarmusik, 2 violinkon-

serter, 1 symfoni samt solo för piano

m. m.

Kavatina (af lat. cavare, urhålka, göra

en inskrift, ett epigram), var ursprung-

ligen en kortare slutsats i ett recitativ

(af sentensiös karaktär); blef sedan en

själfständig sats af ariekaraktär dock i

friare form och med visartad melodi

utan koloraturpartier eller textupprep-

ningar.

Kehraus, sista och raska dansen (po-

lonäs) vid bröllop och dansgillen i Tysk-

land; äfven kallad "Grossvatertanz"

(med anledn. af textorden: "Als der

Grossvater die Grossmutter nahm" etc).

Rör. utförandet se: Fr. M. Böhme, Ge-

schichte des Tanzes in Deutschland I,

184 f. — Huruvida dansen har någon
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samhörighet med den svenska "Väfva
vadmal" må vara tvifvelaktigt.

Keiser, R e i n h a r d, f . 12. 1. 1674 i

Teuchern vid Weissenfels, t 12. 9. 1739

i Köpenhamn; 1685 var han elev af Tho-
masskolan i Leipzig med Schelle till lä-

rare i musik; 1692 befann han sig i

Braunschweig, där året efter hans opera

"Basilius" uppfördes. 1693 begaf han sig

tills. m. kapellmästaren Kusser i Braun-
schweig till Hamburg, där Kusser upp-

förde hans "Basilius". Efter 1695, då

Kusser lämnade Hamburg, var K. en-

sam som kompositör för operan. För
Hamburg skref han i allt 116 operor.

Hans bästa tid som kompositör var 1697

—1702. Han stod då högst i anseende

och vårdade sig äfven mera om stilen.

Texterna till hans operor, som vid denna
tid skrefvos af Bressard och Postel, voro

i allmänhet bättre än de senare. 1703

—

06 förpaktade han själf tills, med Drii-

sicke operaföretaget men måste sist-

nämnda år skuldsatt fly ur staden. Han
vistades nu i tre år i Weissenfels men
återvände 1709 till Hamburg, där han
intill 1717 uppförde 24 operor. Vid sam-

ma tid gaf han äfven tills. m. Matthe-

son offentliga konserter. 1719—21 vista-

des han i Stuttgart under väntan på ett

förordnande som hofkapellmästare där.

Då dessa förhoppningar slogo fel, vände
han sig till Köpenhamn 1821, där han in-

till 1728 utöfvade en gagnande verksam-

het inom musiklifvet och erhöll titeln

k. hofkapellmästare (han företog dock

1722, 23 m. fl. år talrika resor till Ham-
burg i o. f. operauppföranden). 1728 ut-

nämndes han till kantor och canonicus

vid domkyrkan i Hamburg och ägnade

nu någon tid sina krafter åt kyrkomusi-

ken. Fr. o. m. 1738 öfvergick han åter

till operan. — K. anses som skapare af

den nordtyska operan med dess melodi-

rika stil, klara deklamation och natur-

liga, lättflytande sång. Att denna opera

ej fick så stor betydelse för eftervärlden,

berodde till stor del på det mindre om-

sorgsfulla utarbetandet. K. förde ett

oroligt och oregelbundet lif samt förlo-

rade därigenom tämligen mycket af det

erkännande, som eljest hade bort kom-
ma honom till del som genialisk tonsät-

tare. — K:s produktion omfattar, jämte

120 operor: kyrkliga verk, oratorier,

kantater, motetter, psalmer och sånger.

Af de i ny uppl. utgifna märkas: operan
"Der lächerliche Prinz Jodelet" (Ge-

sellsch. f. Musikf. bd 20—22). Af littera-

tur om K. kan nämnas: Fr. Chrysander,
Geschiehte d. Hamburger Oper (Allgem.

mus. Zeitung 1878 f.); H. Leichtentritt,

R. K. in seinen Opern (1901); F. A.

Voigt, R. K. (Viertelj. f. MW. VI); W.
Kleefeld, Das Orchester der ersten deut-

schen Oper in Hamburg 1678—1738 (Smlb.

d. IMG I, 213). Om K. i Köpenhamn se

bl. a. C. Thrane, Fra Hofviolonernes Tid

(1908), V. C. Ravn, Konserter og musi-
kalske Selskaber i aeldre Tid (1886); For
Ide og Virkelighed (1873) s. 520 ff.

Kéler Béla, Albert, f. 13. 2. 1820 i

Bartfeld i Ungern, f 20. 11. 1882 i Wies-

baden; studerade efter 1845 musik i Wien
särskildt Strauss', Lanners m. fl. dans-

kompositioner; 1854 dirigent för Gungls
kapell i Berlin; 1855 ledare af Lanners
kapell i Wien; militärkapellmästare där

1856—63; 1863—73 i liknande anställning

i Wiesbaden; känd som kompositör af

ouverturer, marscher och dansmusik.

Keller, S o p h i e Helene Henriette, f.

14. 11. 1850 i Köpenhamn; dotter af kom-
positören Henrik Rung och operasån-

gerskan Pauline Rung; gift m. cand. jur,

E. C. T. Keller (t 1896); sångerska; ut-

bildad först af fadern, sedan af Lam-
perti i Milano och Romani i Florens;

debuterade på k. t. Kphn 8. 12. 1869 som
Agathe i "Friskytten"; utnämndes 1894

till k. kammarsångerska; tog 1895 afsked

af scenen och har sedan ägnat sig åt

sångundervisning. K. har äfven sjun-

git flera ggr å konserter. Af hennes

elever märkas: fru Anna Kauffmann f.

Dons, fröknarna Elisabeth Dons, Regina

Nielsen, Fanny Gätje, Elma Ross, Marie

Beste, Thyra Larsen, Ida Möller; 1888

öppnade hon tills, med Fanny Gätje ett

sång- o. musikkonserv, för damer. Af
hennes roller märkas: Anna i "Hans
Heiling", Liden Kirsten, Aase, Rosina i

"Barberaren", Leonora i "Trubaduren",

Fru Ingeborg i "Drot og Marsk", Senta

i "Den flyg. Höll.", Elsa i "Lohengrin",

Aida, Iphigenia, Tove, Donna Anna och

Donna Elvira i "Don Juan", Sieglinde i

"Valkyrian", Rose i "Rödhaette", Elisa-

beth i "Tannhäuser" m. fl.

Kelleri, Fort., se C h e 1 1 e r i.

Kellermann, Christian Laurentz,

f. 27. 1. 1815 i Randers, t 3. 12. 1866 i
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Köpenhamn; violoncellist; kom 1822 med
föräldrarna till Wien, där han 1828 blef

elev af konserv, med Merk som lärare i

cellospel; var sedan anställd i åtskilliga

orkestrar och åtföljde Strauss 1837 till

Paris; han stiftade här bekantskap med
Ole Bull och gjorde med honom en kon-

sertresa till Eyssland, Finland och Sve-

rige (i det senare landet lät han höra

sig 1839 samt sedan 1845 och 59). I Kö-
penhamn uppträdde han med stor fram-

gång 1839 och begaf sig sedan vidare ut

på konsertresor i Tyskland, Poleu, Ryss-

land, Holland och England; i det sist-

nämnda landets hufvudstad firade han
stora triumfer; gästade 1857—58 Italien.

1864 tvangs han af ett slaganfall att

nedlägga sin konstnärliga verksamhet.

K. åtnjöt af sin samtid stort anseende

som virtuos.

1. Kellner, David, f. på 1670-talet i

Leipzig, t 6. 4. 1748 i Stockholm; var
först militär och nådde som sådan till

kapten; 1711 klockspelare vid Tyska kyr-

kan i Stockholm, hvilken befattning han
uppehöll till sin död; då han äfven om-
talas som organist i Jakobs kyrka och
han som klockspelare efterträdde Ja-

kobs kyrkas organist De CroU (s. d.),

är väl troligt, att han äfven öfvertagit

dennes organistbefattning tämligen ome-
delbart; 18. 7. 1720 komponerade han för

konungens namnsdag "Der frohlockende

Parnassus"; 1728 omtalas han som den
förste, hvilken infört en "clavessin

d'amour" i Sverige; han sammanskref
äfven för organister en koralbok, hvil-

ken dock ej utkom i tryck. Hans mest
kända skrift blef: Treulicher Unterricht

im Generalbass, tryckt 1732 i Hamburg i

1. uppl.; 2. uppl. följde 1737 med företal

af Telemann i Hamburg; till 3. uppl.

skref prof. Daniel Solander en inledning

(i 1. och 2. uppl. kallar han sig blott

"D. K.", först i 3. står namnet fullt ut-

skrifvet); 4. (1767), 5. (1773), 6. (1782)

uppl. följde 3. uppl.; en uppl. utan årtal

el. ortangifvelse har som tillägg 14 me-
lodier af Em. Bach. En svensk öfver-

sättning af Jonas Londée utkom i Stock-

holm 1739: Trogen underrättelse uti Ge-
neralbasen. En holländsk uppl. utkom
i Amsterdam 1741. Detta verk är vis-

serligen i mångt och mycket ett ytligt

verk, men genom att helt och hållet

hvila på dur- och mollprincipen kom

den dåtidens moderna sträfvanden till

mötes och meddelade också musikteori-
ens grundelementer i den mest enkla
och okonstlade form, så att alla kunde
förstå den. Från de mera skolade mu-
sikteoretikernas sida har K:s arbete

blifvit skarpt klandradt, af K:s samtida
närmast af Mattheson, under 1800-talet

af Fetis (Biogr. univ.). 1747 utgaf K.
äfven i Hamburg en samling danser för

luta: "XVI auserlesene Lautenstiicke,

bestehend in Phantasien, Chaconnen,
Rondeau, Giga, Pastorel, Passepied, Cam-
panella, Sarabanda, Aria und Gavotte"
(ex. bl. a. i Uppsala bibi.). Denna bok
är på mångahanda sätt intressant; dels

använder den fransk luttabulatur, ehuru
på 1740-talet denna notskrift till allra

största delen var glömd (såväl i Sverige

som på kontinenten) dels innehåller sam-
lingen, som vi se, danser från 1600-talet,

hvilka, äfven de, på 1740-talet alldeles

försvunnit. I öfrigt är behandlingssät-

tet af danserna ovanligt vårdadt och
lämnar ett godt vittnesbörd om K:s för-

måga både som lutspelare och kompo-
nist. — Litt.: Lydeke, De ecclesia teuto-

nica; Hiilphers, Hist. afhandl.; Eitner,

Quellenlex. (K. göres här till "Haupt-
mann in hamburgischen Diensten"); Fe-

tis, Biogr. univ. (använder som källa

Jon. Ödmans Diss. de musiea [Lund]); 3

uppl. af Treul. Unterricht; luthäftet; ar-

kivhandlingar m. m.
2. C h r i s t i a n K., f. i Leipzig, den

föreg:s broder; blef 1680 organist vid

domkyrkan i Åbo på hofkapellmästare
G. Diibens rekommendation; omnämnes
som skicklig organist; efter 1681 års kyr-

kobrand fick han dock nöja sig med po-

sitivorgel; 1697 blef han organist vid

Tyska kyrkan i Stockholm, där han 1726

efterträddes af Fr. Seliger. — Litt.: Ly-
deke, De ecclesia teutonica; medd. af

Otto Andersson, Helsingfors,

Kempff, Carl Henrik Fredrik, f. 12.

6. 1831 i Tessin, Schweiz, t 30. 12. 1901 i

Lund; anställd i hofkapellet i Sthlm
1859—65; efter univ.-kapellmästare Gnos-
spelii död 1887 tjänstgjorde K, som så-

dan till 1889, äfvensom 1893—97 under or-

dinarie innehafvarens sjukdom och efter

dennes död intill platsen blef besatt med
ordinarie efterträdare. K. inlade under
denna tid stora förtjänster om univ.-

kapellet.

I
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Kerll (Kerl), Johann Kaspar
(von), f. 9. 4. 1627 i Adorf i Sachsen, t 13.

2. 1693 i Munchen; orgelmästare; elev af

Valentini i Wien, Carissimi och Fresco-

baldi i Kom; 1656—73 hofkapellmästare i

Miinchen; 1677—84 organist vid Stephaus-

domen i Wien (någon tid äfven hoforga-

nist); tillbragte de sista åren af sitt lif

i Miinchen. Af hans kompositioner för-

tjäna särskildt hans orgelverk beaktan-

de (Modulatio organica, 1686, toccater

m. m.); skref äfven vokalverk (kantater,

mässor, duetter, requiem etc.) samt ope-

ror. Ad. Sandberger utgaf ett urval af

hans verk (för orgel samt 9 andliga kon-

serter, en triosonat) i Denkm. d. Tonk.

in Bayern.

Kernell, P e r U 1 r i k, f . 9. 4. 1797 i Lin-

köping, t 30. 3. 1824 i Erlangen; roman-
tisk författare o. Bellmanssångare; 1815

student i Uppsala; var kusin med skal-

den Atterbom och broder till Sofia K.,

tonsättaren Adolf Fredrik Lindblads

hustru; under umgänget med Atterbom
och Lindblad utbildades K:s båda begåf-

ningar samtidigt: diktkonst och ton-

konst förblefvo honom alltid lika kära.

Till de nyss nämnda vännerna slöto sig

sedan tvenne andra, äfven de varma
vänner af skaldekonst och tonkonst:

Geijer och Ekmarck. I studentkretsarna

blef K. särskildt bekant som oförliknelig

Bellmanstolkare. Ett begynnande bröst-

lidande tvang honom att söka sydligare

klimat, och han begaf sig därför 1822 till

Medelhafsländerna; på återvägen dog
han i Erlangen, under sista tiden vårdad
af filosofen Schelling. — Om K. se bl. a.:

Atterbom, Minnesord öfver P. U. K.,

(ånyo tr. i "Minnesteckningar" 1869);

Klara Johanson, Den romantiske studen-

ten (Ord o. Bild 1907).

Keyper, Frantz Jacob August, f.

18. 8. 1792, t 2. 1. 1859 i Köpenhamn; 1819

k. kapellist och krigsråd i Kphn; skötte

fr. 1827 tillika organisttjänsten vid Hel-

ligaandsk.; ansedd musiklärare; under-

visade bl. a. drottning Louise; skref en

del baletter och potpourrier f. p. samt
skolor för klarinett och kornett.

Kiallmark, Georg, f. febr. 1781 i

Kings Lynn, England, som son af en till

England öfverflyttad svensk, t mars 1835

i Islington; elev i violin af Barthélemon
och Spagnoletti; blef ledare för åtskilli-

ga orkestrar; skref en mängd populära

sånger samt dessutom pianostycken. —
Hans son George Frederick K., f.

7. 11. 1804 i Islington, t i London 13. 12.

1887, studerade piano under Moscheles
och Logier samt Kalkbrenner; lefde i

London som berömd pianolärare och
pianist.

Kiel, Friedrich, f. 7. 10. 1821 i Pu-
derbach vid Siegen, Rhenlandet, t 14. 9.

1885 i Berlin; elev af K. Kummer i Ko-
burg (183&—39); 1840 konsertmästare i

hofkapellet därst. och samtidigt musik-
lärare för de furstliga barnen; 1842—44

elev af S. W. Dehn i Berlin, hvilken sär-

skildt införde honom i kontrapunktens
hemligheter; slog sig sedan för bestän-

digt ned i Berlin, där han i hög grad
kom att befrämja intresset för den gam-
la, konstbundna kyrkomusiken. 1866 blef

han lärare i komposition vid Sternska

konserv. (1868 professors titel); 1870 kom-
positionslärare vid den nygrundade hög-

skolan för musik. Som kompositör upp-

trädde K. redan på 30-talet med två häf-

ten variationer för violin och orkester;

1837—42 två ouverturer (H-moll och C-

dur), 4 pianosonater, solosånger, körer,

stycken för violin, oboe o. ork. m. fl.

Under 60-talet vunno allt mer hans stora

verk erkännande i Tyskland. Till dessa

höra framför allt: Requiem i F-moU
(komp. 1859 f.), uppf. af Sternska sång-

föreningen 1862; Missa solemnis (komp.

1865), uppf. af samma kör 1867); oratoriet

"Christus" (komp. 1871 f.), uppf. af sam-

ma kör 1874 (Uppsala 1895, Sthlm 1896).

Dessa tre verk ha skaffat K. namnet att

vara en af 1800-talets allra främsta kyr-

kokompositörer. Stilen är visserligen

densamma som hos 1700-talets mästare

med den rika polyfonien och de mäktiga

körerna med inlägg af stämningsrika

koraler, dock behärskar K. på ett ena-

stående sätt formen och fyller den med
ett rikt och omväxlande innehåll. K.

skref äfven en del andra verk i samma
stil: Stabat Mäter (1862), den 130. psal-

men (1863), Te Deum (1866), oratoriet

"Der Stern von Bethlehem" (1884). Där-

jämte skref han äfven en mängd instru-

mentala verk: pianostycken, konserter,

kammarmusikverk m. m. Förteckningen

öfver hans saml. verk upptager 83 med
opustal och 4 utan. K. b. i Berlin för-

varar det mesta af hans handskrifter. —
Litt.: W. Altmann, F. K. (Die Musik I,
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146—153); E. Frommel, F. K. (1886), K. v.

Bungert i Neue Zeitschr. f. Musik 1875.

Kienzl, W i 1 h e 1 m, f. 17. 1. 1857 i Wai-
zenkirchen, öfre Österrike; genomgick
gymnasiet i Graz och tog samtidigt mu-
siklektioner; 1875 sammanträffade han
med tonsättaren Jensen, som rådde ho-

nom att resa till Leipzig. K. begaf sig

dock först till Prag, vid hvars univer-

sitet han bl. a. bedref allvarliga kon-

trapunktiska studier för konservatoriets

direktör Josef Krejci. 1876 vände han
sig till Leipzig, där han fick göra be-

kantskap med Fr. Liszt, som inbjöd ho-

nom till Weimar. 1877 begaf sig K. till

Wien, där han promoverades till doktor

med afhandlingen: "Die musikalische
Deklamation, dargestellt an der Hand
der Entwicklungsgeschichte des deut-

schen Sanges". 1879 besökte han Wagner
i Bayreuth och blef snart en daglig gäst

hos honom. 1880 dirigerade han en kör-

förening i Miinchen och höll äfven före-

drag i musik. 1881—82 företog han kon-

sertresor i Tyskland, Österrike-Ungern
och Kumänien samt ägnade sig sedan åt

verksamheten som kapellmästare, 1883 i

Amsterdam, 1884 i Krefeld; 1886 blef han
dirigent för Steyermarckska musikför-

eningen i Graz, äfvensom direktör för

landsmusikskolan och ledare af symfoni-
konserterna där. Med början af 1891

tjänstgjorde han som kapellmästare vid

Stadtteatern i Hamburg; 1892—93 liknan-

de anställning vid hofteatern i Miinchen;
är sedan dess bosatt i Graz. K:s första

opera "Urvasi" hade sin premiär i Dres-

den 1886 och vann mycket bifall (gafs

sedan i Graz, Prag, Linz, Pressburg m.
fl. st.); 1892 gafs i Miinchen hans andra
opera "Heilmar der Narr". Hans tredje

opera skulle bli hans mest berömda
verk: "Der Evangelimann" (pr. 1895 i

Berlin, k. t. Sthlm: "Evangelimannen",
1905). Efter denna följde tragikomedien
"Don Quixote" (1898) och "Knecht Rup-
prechts Werkstatt" (1907). Af de i Tysk-
land ofta gifna styckena märkes äfven
en melodram "Die Brautfahrt". K. har
utfört omarbetningen af Jensens efterl.

opera "Turandot"; har dessutom skrifvit

kammarmusikverk, sånger och piano-

stycken; dessutom körer, violinstycken
och orkesterverk. K:s stil är närmast
den Schumannska med tydlig inverkan
af Wagner. Melodien är ofta folkvisar-

tad samt troskyldigt enkel och tilltalan-

de. K. har äfven uppträdt som förfat-

tare. Vi märka bland dessa: libretterna

till sina operor, en bearbetning af Bren-
dels "Musikgeschichte" (7 uppl.) musik-
kritiska uppsatser sammanförda i boken
"Miscellen", 1886; "Ans Kunst und Le-

ben" (1904), "Im Konzert"; slutligen äf-

ven en mycket god Wagnerbiografl (1904;

7. uppl. 1908).

Kiesewetter, R a p h a e 1 Georg, f. 29.

8. 1773 i Holleschau, Mähren, t 1. 1. 1850

i Baden vid Wien; utbildade sig i o. f.

statstjänst och blef krigsråd; 1845 kejs.

hofråd; ägnade sig redan tidigt åt mu-
siken och musikhistoriska studier samt
tog ännu vid 30 års ålder lektioner i ge-

neralbas och kontrapunkt för Albrechts-

berger och Hartmann. Många af hans
musikhistoriska skrifter äro mycket
grundliga och hvila på tämligen ingå-

ende studier i ämnet; bland de mera be-

märkta kunna nämnas: "Die Verdienste

der Niederländer um die Tonkunst"

(1826); "Geschichte der europäisch-abend-

ländischen öder unser heutigen Musik"
(1834), "Uber die Musik der neueren

Griechen, nebst freien Gedanken iiber

altägyptische und altgriechische Musik"
(1838),"Guido von Arezzo" (1840),"Schick-

sale und Beschaffenheit des weltlichen

Gesangs vom friihen Mittelalters bis

zur Erfindung des dramatischen Stils

und den Anfängen der Oper" (1841), "Die

Musik der Araber" (1842), "Galerie alter

Kontrapunktisten" (1847); skref dessutom
uppsatser i "Allgemeine Musikalische

Zeitung".

Kin, gammalt kinesiskt instrument af

cittratyp med 5—25 strängar, omspunna
med silketråd.

Kind, Johann Friedrich, f. 1768

i Leipzig, t 1843; tysk novellist; har in-

om musiken gjort sig känd som förfat-

tare af operalibretton: "Der Freischiitz"

(Friskytten) med musik af K. M. von
Weber; K:s drama "Das Nachtlager von
Granada" (Nattlägret i Granada), bear-

betades till operatext af v. Braun och

musiksattes af Konr. Kreutzer.

Kinesiska musiken anses som mycket
gammal. Kineserna ha en stark känsla

för lagbundenheten inom musiken och

sätta det främsta framsteget inom mu-
sikkulturen i den tid, då den bands af

vissa bestämda lagar. Enligt sagohisto-
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rien hade musiken under de äldsta kej-

sarna inga en gång för alla fastställda

regler, utan livarje kejsare hade sitt sy-

stem; först under "den gule kejsaren"
Huang Ti (2697 f. K.) fick musiken sina

första för alla de kommande tiderna ka-

raktäristiska former. En viss ton togs

till utgångspunkt och de andra tonerna
blefvo fastställda efter denna och fingo

namn. Musik blef fr. o. m. nu, heter

det, ett led i rikets styrelse; de följande

kejsarna följde Huang Tis system och
komponerade hymner. Den store kejsar

Schun (2255 f. K.) författade en melodi
kallad "Ta Schao", hvilken ännu 1600 år

senare förtjuste Konfusius så mycket,
att han på tre månader icke ville smaka
någon föda. Den store förstöraren Schi

Huang-Ti (246 f. K.) talte endast reli-

giösa böcker samt skrifter i medicin och
landtbruk. Notböcker och musikinstru-

ment förstörde han och musikerna er-

höllo ingen sysselsättning samt nedsjön-

ko i armod. Snart upptog man emeller-

tid musiken igen och sökte fram de gam-
la notböckerna, där de ännu kunde fin-

nas, och konstruerade åter goda musik-
instrument. Musiken har sedan dess va-

rit statsinstitution och ända in i senare

tid högligen protegerad å högsta ort.

Man skiljer mellan helig musik (kejser-

lig) och profan musik. Den förra är

strängt normerad och följer regler från

gamla tider, den senare är mera fri och
uppbäres af musiker, hvilka till stor del

äro blinda. I teatern spelar äfven mu-
siken en viktig roll. Sångarna å scenen

äro de mest ansedda och stå öfver skå-

despelarna i rang och bildning. Den k.

m. hade ursprungligen blott 5 toner pen-

tatoniskt ordnade: f g a c d. Efter

detta system skrefvos de heliga melodi-

erna, och man har i allmänhet äfven i

senare tid ej velat bryta traditionen, då
det gällt rituell musik. Kedan 1500 f. K.

införde dock kejsar Tsai Ju halftonerna

och kort därefter fanns den kromatiska
skalans 12 toner. Den folkliga musiken
har länge haft melodier hvilande på hep-

tatonskala, och kromatik är ej heller

utesluten, dock har den rituella musi-

kens fasthållande vid den pentatoniska

skalan utöfvat ett visst inflytande äfven

på folkets melodier, så att äfven de fått

pentatonisk anstrykning; likväl träffas

mycket sällan konsekvent pentatoniska

folkmelodier i Kina. Notskriften är
mycket gammal i Kina, och notböcker
omtalas långt före vår tideräkning. Man
utgår härvid från tonernas namn och
sätter dem sedan i nedstigande linje un-
der hvarandra i serier med början från
höger. Noterna stå sålunda under hvar-
andra och från nedersta noten i en rad
går man till öfversta i raden närmast
till vänster därom. Jämte dessa namn-
beteckningar för tonerna har man äfven
tecken för alterationer, för rytmen samt
för pauser. Den enda vetenskapligt er-
kända takten är den 4-tidiga men i prak-
tiken finnes mycket ofta 3-tidig takt.
Af musikens båda arter, den instrumen-
tala och den vokala, är den förra af-

gjordt den viktigaste, och instrumentfa-
brikationen har sedan urminnes tider
stått högt i landet. Särskildt ha slag-

instrumenten blifvit mycket specialise-

rade. Vi finna bland dessa: gong, bäc-
ken (siao-po), det mortelliknande schun
(sching), det kloekspelsliknande pien-
schung m. fl.; af blåsinstrumenten äro
trumpeter med naturtouer i allmänhet
rätt litet representerade; endast tvenne
former omtalas: hao-tung och la-pa, den
senare liknar närmast en basun; af flöj-

ter finnas såväl långflöjt som tvärflöjt,

den senare är måhända den viktigaste;

materiellet är vanligen bamburör; ett

oboeliknande instrument är heang-teih
(el. sona). Särskildt intressant är in-

strumentet cheng, hvilket anses vara ur-

gammalt (uppfunnet af nyssnämnde kej-

sar Huang Ti); cheng använder "fri-

tuugor" något som först i Europa kom-
mit i bruk på 1800-talet i harmoniet
(s. d.). Instrumentet består af flera

rör med gemensam anblåstratt. Ofta
är antalet rör ända till 20 (däraf dock
en del stumma). Heptatoniken är här
nästan regel. En rik utveckling har
äfven stränginstrumenten fått, och vi

träffa där såväl knäpp- som stråkin-

strument. Högt i anseende står harp-
instrumentet kin (grundinstrumentet för

japanernas koto) och användes endast
af de förnäma klasserna. Ofta har in-

strumentet blott 7 strängar, och dessa

äro då pentatoniskt stämda: g a c d e

g a (el. c d e g a c d); gitarrinstru-

mentet pi-pa har fyra strängar van-
ligen stämda c f g c; brukas vanli-

gen i förbindelse med flöjt; stråkinstru-

30
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mentgruppen representeras af hu-scliin

(4 strängar) och er-sien (2 strängar); bå-

da ha mycket lång hals och liten ljud-

kropp. — Kineserna sakna i allmän-

het recitativiska melodier med perkus-

sionston och kadenser. Man har sökt

förklara denna brist därigenom att vo-

kalmusiken är så litet utvecklad. Det

kinesiska språket är dock utomordent-

ligt rikt på melodiska aksenter, och

grammatiken talar om ej mindre än 4

olika slag af akut (hög ton) och 3 slag

af grav (låg ton).

Litt.: P. Amiot, Mémoires sur la mu-
sique des Chinois (1780; med en mängd
goda afbildningar af instrument; om
Amiot och den k. m. se: E. Engel, The
literature of national music, London
1879 s. 82—84); A. Dechevrens, Étude sur

le systéme musical chinois (Smlb. d.

IMG. II, 485 ff); J. A. v. Aalst, Chinese

music (1884); G. Tradescant Lay, The
Chines as they are (1841); The Chinese

repository, Canton 1840 (uppsats om k.

m. af samma G. T. Lay); Wagener, Uber
die Theorie der chinesischen Musik
(Mitth. d. deutschen Gesellsch. f. Ost-

asien 1877); K. Stein, Zur Vergleichung

chinesischer u. japanischer Musik (Ge-

sellsch. f. Ostasien I); P. van Oost, Chan-

sons populaires chinoises da la region

Sud des Ortos (Anthropos 1912); om ki-

nesiska språkrecitativet se: T. Norlind,

Om språket och musiken (1902 s. 13—15).

Kistler, C y r i 1 1, f . 12. 3. 1848 i Gross-

Aitingen vid Augsburg, t 1. 1. 1907 i

Kissingen; elev af Rheinberger i Miin-

chen; lärare vid konserv, i Sondershau-

sen; fr. 1885 musiklärare i Kissingen;

skref flera operor helt och hållet efter

Wagners föredöme, däribland "Kuni-

gund" (1844), "Eulenspiegel" (1889), "Arm
Elslein" (1902), "Baldurs Tod" (1905);

dessutom symf. dikten "Hexenkliche"

(Faust, 2. delen); utgaf äfven flera läro-

böcker: "Harmonielehre" (1879; 2. uppl.

1903), "Musikalische Elementarlehre"

(1880), "Der Gesang- und Musikimterricht
an den Volksschulen" (1881), "Der ein-

fache Kontrapunkt und die einfache

Tuge" (1904) m. fl.

Kinmansson, en skådespelarsläkt, inom
hvilken flera medlemmar äfven gjort sig

kända som sångare: 1. Fredrik Gu-
staf K., f. 27. 5. 1787 i Stockholm, t
2. 5. 1852 i Norrtälje; bassångare o. skå-

despelare; elev vid sängskolan 1806; an-

ställd vid operan och dram. t. 1812—45;

hans röst var synnerligen mjuk och

fyllig; af såugroller märkas; Sarastro

i "Trollflöjten", Mikeli i "Vattendraga-

ren", — 2. Lars Adolf K., f. 16. 5.

1797 i Stockholm, t därst, 4. 2. 1855; den

föreg:s broder; äfvenledes sångare och

skådespelare; elev vid operetteaterns

sångskola; af sångroller märkas: Le-

porello, Papageno, Borgmästaren i "Czar

o. timmerman"; Gaveston i "Hvita frun".

Kinnor, foruhebreisk lyra, trekantig

och bärbar med 9 strängar; omnämnes i

bibeln som det äldsta instrumentet (upp-

funnet af Jubal); spelades med fingrarna

el. plektron; Salomo lät införlifva med
tempelskatten icke mindre än 400,000 så-

dana. K. var Davids älsklingsinstru-

ment. Omtalas i bibeln bl. a. å följande

ställen: 1 Mos. b. 4: 21; 1 Sam. 10: 5

16: 16, 23; 2 Sam. 6: 5; 1 Kon. 10: 12

1 Krön. 13: 8; 15: 21, 28; 16: 5; 25: 1, 3, 6

2 Krön. 5: 12; 9: 11; 20: 28; 29: 25 m. fl.

— Litt.: C. Engel, The music of the most
ancient nations.

Kircher, A t h a n a s i u s, f. 2. 5. 1602

i Geisa (Fulda), t 28. IL 1680 i Rom;
jesuit; professor i naturvetenskaperna

vid univ. i Wiirzburg; flydde 1633 under

30-äriga krigets skräcktid till Avignon
och slog sig 1637 för beständigt ned i

Rom. Af hans många skrifter beröra en

del musiken och akustiken. Hans mest

kända verk häri blef Musurgia univer-

salis (1650). Boken vann en högst ovan-

lig spridning och citerades under 1600-

talets andra del allmänt, då det gäll-

de musikvetenskapliga undersökningar.

Uppsala univ.-bibl. inköpte ett exemplar
1655. Exemplar finnas i Sverige dess-

utom i Mus. ak:s bibi. och Göteborgs

lärov.-bibl. Något djupare musikveten-

skapligt vei'k är det ej, ehuru här och

där egna undersökningar framläggas.

Kirchhelnei', Johan Frederik, f.

5. 5. 1798 i Köpenhamn, t därst. 11. 8.

1865; operasångare (tenor); debuterade

vid k. t. Kphn 1823 och vann stor fram-

gång som George Brown i "Hvita frun"

1826; sjöng sedan bl. a. i "Den Stumma"
(1830), "Robert", "Fra Diavolo"; upp-

trädde sista ggn på scenen 19. 5. 1840 och

bodde sedan på landet.

1. Kirchner, T h e o d o r, f . 10. 12. 1823

i Neukirchen, Chemnitz, f 18. 9. 1903 i

1
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Hamburg; elev af K. F. Becker och J.

Knorr i Leipzig (fr. 1838) samt Joh.

Schneider i Dresden (1842—43); studerade

därefter ett hälft års tid vid konserv,

i Leipzig; 1843—62 organist i Winterthur;

var sedan i 10 års tid dirigent och mu-
siklärare i Ziirich; 1872—73 musiklärare

vid hofvet i Meiningen; därefter i två

år direktor vid k. musikskolan i Wiirz-

burg; flyttade 1875 till Dresden som lä-

rare vid konservatoriet; bodde efter

1890 i Hamburg. K. var som kompositör

en värdig efterföljare till Schumann
och skref framför allt mycket gedigna

pianokompositioner (små karaktärsstyc-

ken); dessutom solosånger, kammarmu-
sik, orgelverk, stycken för violin och

piano samt violin och orgel, piauoety-

der, transkriptioner för piano af sånger

m. m. — Litt.: A. Xiggli, Th. K. (1880).

2. A 1 e X a n d e r K., f. dec. 1880 i

Wien; operasångare (tenor); efter aflagd

juridisk examen utbildade han sig i

sång för prof. Robinson; sjöng 1909—10

vid hofoperan i Wien och sedan med
stor framgång å k. t. Stockholm 1910

—

12; hösten 1912 anställd vid Charlotten-

burgoperan i Berlin; af hans roller mär-

kas: Canio i "Pajazzo", Don José i "Car-

men", Rodolphe i "Bohéme", Faust, Eo-

meo, Tamino m. fl.

Kirnberger, Johann Philip p, f.

24. 4. 1721 i Saalfeld, Thiiringen, t 27. 7.

1783 i Berlin; musikteoretiker; elev af

J. S. Bach 1739—41; musiklärare i Polen

å skilda ställen; återvände därifrån 1751;

studerade violin i Dresden och anställ-

des sedan i hofkapellet i Berlin; kompo-
sitionslärare och kapellmästare hos prin-

sessan Amalia i Berlin; som kompositör

skref han fugor, symfonier, motetter,

kantater m. m., hvilka dock alla nu
blifvit glömda. Som musikteoretisk för-

fattare vann han mera erkännande.

Hans främsta arbeten äro: "Die Kunst

des reinen Satzes" (1774—79; 2 bd),

"Grundsätze des Generalbasses als erste

Linien der Komposition" (1781), "Gedan-

ken iiber die verschiedenen Lehrarten

der Komposition als Vorbereitung der

Fugenkenntnis" (1782), "Anleitung zur

Singkomposition" (1782). K. var äfven

medarbetare i Sulzers "Theorie der schö-

nen Kunste".

Kithara, K i t h a r i s, antikt strängin-

strument; en förfinad form af lyra

(s. d.) med fyrkantig resonanskorpus (i

st. f. lyrans runda sköldpaddsskal); ar-

marna äro förenade med en tvärstång,

på hvilken de till antalet 4—7 varande
strängarna fästas medelst skrufvar. In-

strumentet bars i band öfver högra
skuldran och stöddes under spelet mot
höften el. bröstet; speltes med plektron.

Körande k:s ursprung antages numera
att den är af assyriskt ursprung; sin

största fulländning nådde den i Grek-

land. Apollo namnes i sägnen som upp-

finnare af k.

Kitharod (gr. kitharodos), i det gamla
Grekland benämning på en sångare, som
själf ackompagnerade sig på kithara; k.

var ofta en professionell sångare, som
uppträdde vid de religiösa och natio-

nella festerna, vid furstarnas hof och

vid privata gilleslag. Guden Apollo

namnes som den främste k. och kallas i

denna egenskap "Musagetes" d. v. s.

sånggudinnornas anförare.

Kjellander, Xils T h e o d o r Salomon,

f. 3. 7. 1859 i Karlskrona; elev vid kon-

serv, i Stockholm 187&—80; 1891 musik-

lärare i Motala. K. har jämte visor

och pianostycken skrifvit några operet-

ter, hvilka med bifall gifvits i Stock-

holm ("Don Ranudo", "Figaro i slyngel-

åren").

Kjellberg, Johan Gustaf, f. 13. 8.

1846 i Gillberga, Värmland, t 2. 10. 1904

i Stockholm; klarinettist; elev af kon-

serv, i Sthlm 1868—72; klarinettist i hof-

kapellet 1871—90; 1876 musikdirektör vid

Dalregementet och 1882 vid Svea lif-

garde; sedan 1886 lärare i träinstrument

vid konserv. — LMA 1885. — K. var

Sveriges främste klarinettist på sin tid

och en nitisk lärare. — Litt.: Biogr. i Sv.

Musikt. 25. 10. 1904.

Alma K., f. 1. 3. 1866 i Sköfde, t

5. 1. 1892 i Berlin; violiuspelerska; elev

af konserv, i Stockholm; utbildades vi-

dare fr. 1887 af E. Sauret i Berlin; hon

tillhörde denne mästares bästa elever

och åtföljde honom till London 1891; så-

väl i Berlin som London uppträdde hon

flera gånger med stort bifall.

Kjellstrand, Johan Fredrik, f. 8. 9.

1826 i Hardemo, Örebro 1., t 24. 1. 1898

i Skara; elev vid konserv, i Sthlm 1849;

musikföreståndare vid Skarab. regemen-

te 1861 och musikdirektör 1865—95; mu-
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siklärare å Manilla 1848 och vid Sköfde

1. allm. lärov. 1869. K. har Ivomponerat

orkestersaker ("Tomtelek"), kammarmu-
sik, militärmusik, en- och flerstämmiga

sånger m. m.
Kjellström, Sven, f. 30. 3. 1875 i Lu-

leå; violinist; 1889—92 elev af konserv.

i Stockholm (Lindberg i violin); 1890

—

93 anställd i hofkapellet; uppträdde där-

efter vid offentliga konserter och ver-

kade som privatlärare till 1897; sedan i

3 års tid elev af G. Reiny i Paris; 1900

^05 förste violinist i Colonneorkestern

och samtidigt medlem af Viardotkvar-

tetten; 1905 off. d'Academie i Paris; kon-

serterade vid samma tid i Paris, Lon-

don, Berlin, Karlsruhe, Köpenhamn, Kri-

stiania m. fl. städer. Flera af dessa kon-

serter ha gifvits tills. m. pianisten Al-

fred Eoth. K. är sedan 1909 bosatt i

Stockholm, där han utöfvat en gagnan-
de verksamhet som utöfvande musiker
och lärare (ledare af eget musikinsti-

tut [Sv. K:s och Gerda v. Sydows mu-
sikinst.], lär. vid Richard Anderssons
musikskola m. m.); primarie och mu-
sikchef i Mazerska kvartettsällskapet;

stiftade jämte andra intresserade 1911

Kammarmusikföreningen och bildade

samtidigt egen kvartettensemble tills,

m. Axel Runnquist (vo 2), Fritz Johans-

son (va) o. Carl Lindhe (ve). LMA 1912.

1. Kjerulf, H a 1 f d a n, f. 15. 9. 1815 i

Kristiania, t H. 8. 1868 vid badet Gref-

sen nära Kristiania; blef student 1834

och begynte studera juridik vid univer-

sitetet men öfvergick efter faderns död
1840 till musiken; redan som barn hade
han fått undervisning i piano af O.

Wetterstrand och i teori af L. Eoverud;
först vid Arnolds ankomst (1847) till

Kristiania fick han en grundligare och

mångsidigare musikalisk utbildning, och

då han 1850 erhöll offentligt understöd,

begaf han sig till Leipzig för att stu-

dera under Richter; sedan han 1851 kom-
mit tillbaka, slog han sig ned som piano-

lärare i den norska hufvudstaden; stif-

tade 1857 tills. m. J. G. Conradi "Abon-
nementsconcerterne", hvari stora vokal-

och orkesterverk utfördes; redan efter

ett par år måste K., som hade lednin-

gen af den vokala delen, draga sig till-

baka af hälsoskäl. K. skref ej så många
ej heller i yttre hänseende stora verk.

De flesta trycktes först efter hans död.

Hans samlade kompositioner utgöra c.

30 tryckta kompositioner, hvaraf 10

häften 2- och 4-stämmiga pianokompo-
sitioner, 16 hftn romanser och sånger

m. pianoack., "Troubaduren" af Welha-
ven för tenorsolo, kör och piano (op.

17), "Serenade ved Strandbredden" för

tenorsolo och 3-st. damkor (op. 8). K:8
sånger utkommo med långa tidsmellan-

rum under 1840—60-talet; första häftet

såg dagen 1841, det andra 1851 och hans

främsta produktionstid infaller mellan
1852—68. K. är skaparen af den norska

romansen. Hans stil är alltid ädel och

tillbakadragen, storslaget enkel och utan

alla yttre verkningsmedel. Grunddra-

get är djupt elegiskt, och hela K:s vä-

sen har inåtvändhetens prägel. Musik-

utöfningen var för honom en allvarlig

gudstjänst, där allt yttre skulle afläg-

gas, innan man trädde in i helgedomen.

Däraf följde hans stora beundran för

Jenny Lind och hans ovilja för Ole

Bull. Hvad som ej kom från hjärtats

innersta var ej värdt att kallas konst.

Den mäktiga nationella rörelsen på 60-

talet tilltalade honom som varm foster-

landsvän och han sökte i allt tillgodo-

göra sig dess arbete för folkvisan men
mot dess skarpa och häftiga tillväga-

gångssätt reagerade han. Han älskade

Welhavens diktning och stod Björnson

nära, men förstod ej den senares poli-

tiska orolighet. Folkmusiken var för

honom det melodiska behagets musik
med naturlighet i allt, men det "bond-

ska", disproportionerliga tilltalade ho-

nom ej. K. var aristokrat såväl till

sinne som tänkesätt. Då han därför

upptog folkvisan och folkdansen om-
danade han dem till mera lugna, stäm-

ningsfulla stycken än t. ex. Grieg i

sina norska melodier, där ofta melodien

tages direkt från folkdansen utan alla

förändringar. K:s kompositioner äro

dock långt ifrån sjukligt sentimentala.

En sund naturlighet råder öfver allt.

De utländska mönster han söker följa

äro närmast Schubert, Mendelssohn och

Schumann, dock finnes knappt något
verk som ej andas doften af norsk berg-

natur. K:s väsen står närmast Cho-

pins med samma drömmande inåtvänd-

het. I sällskap var han tyst och till-

bakadragen och spelade själf endast i

de intima kretsarna, där han kunde
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vara säker om att bli förstådd. För att

framhäfva några af hans mera karak-
täristiska solosånger må nämnas: "Min
Elskte, jeg er bunden", "Ljsngsel", "Syn-
növes Sang", "Ingrids Vise", "Över de
höje Fjelde", "Sövnen", "Hvile i Skoven",
"Nökken", "Foraarsdigt", "O vidste du
bare"; till manskvartetterna höra de po-

pulära: "Brudefaerden i Hardanger",
"Norges fjelde", "Serenade ved Strand-
bredden", "Solvirkning". K:s förlägga-

re, Hirseh i Sthlm, utgaf 1877—78 en
godtköpsupplaga af hans visor i 2 hftn;

1881 utkom ett supplementhäfte. Eedan
på 60-talet sjöngos K:s sånger allmänt i

Skandinavien. En af de första, hvilka å

konserter föredrogo K:s romanser, var
Helene Berg, dotter till hofsångare I.

Berg; sedan sjöngo fru Michaeli och fru

Tellefsen och förde dem vidare ut i

Skandinavien. K:s pianokompositioner
voro länge glömda, då Peters' förlag på
1890-talet genom Adolf Ruthardt utgaf
en utvald samling af 22 stycken. Sedan
dess ha K:s pianostycken allt oftare spe-

lats, och de förtjäna det äfven väl, då
de i allo hedra mästaren. Stilen är när-

mast det Schumannska stämningsstyc-

kets, men den norska folkdansen klingar

ej sällan på ett förträffligt sätt igenom
och förlänar dem en anstrykning af

Grieg. — LMA 1865. — 23. 9. 1874 aftäck-

tes på "Halfdan Kjerulfs Pläds" (vid

hörnet af S:t Olafs och Kristian Augusts
Gade) i Kristiania ett monument öfver

honom. Monumentet prydes med K:s
bild modellerad af Middelthun. Till fe-

sten hade Grieg skrifvit en kantat och

I. G. Conradi öfverlämnade monumentet
å Kunstnerforeningens vägnar till Kri-

stiania stad. — Litt.: Aimar Grönvold,

Norske Musikere I, Kna 1883; J. G. Con-

radi, Musikens Historie, Kna 1878.

2. Charles K., f. 22. 3. 1858 i Köpen-
hamn; student 1877; elev af L. Rosenfeld,

Neupert, Riidinger och Bohlmann; lära-

re vid Albert Meyers sångkonserv.; mii-

sikkritiker vid Dagsavisen 1880—86, vid

Politiken sedan 1886. K. tog 1903 initiati-

vet till stiftandet af "Dansk Tonekunst-

nerforening" och var de fyra första åren

dess sekreterare; har äfven verkat som
öfversättare för sceneu och har som så-

dan öfversatt ej mindre än 150 stycken.

Af hans kompositioner märkas: operor-

na "Skriftemålet" och "Lotusblomst";

musik till skådespelen "Dansen paa Kol-
dinghus", "Naar Klostermuren brydes",
"Det gröune Haab" (alla af Drachmann),
"En bortförelse", "Ingen ved det" m. fl.;

operetterna "Kejserens nye Klaeder",

"Madammernes Jens", "Kaserne-Arrest",
"Santa Lucia", "Kreolerinden" m. fl.;

slutligen ett hundratal sånger till texter
af H. Drachmann, J. P. Jacobsen, Gustaf
Fröding m. fl. — K. har öfversatt Bell-

mans "Fredmans Epistlar" på danska
och äfven i öfrigt verkat för bekantgö-
randet af den svenske diktarens sånger
i Danmark (har under utarbetning en
bok om Bellman).

Kjöbenhavns Musikconservatorium,
(sedan 3. 11. 1902: "Det kgl. danske
Musikconservatorium") grundadt af

juvelerare P. W. Moldenhauer genom
testamente af 17. 11. 1861 (1827—42 hade
Kphn haft ett af Siboni stiftadt kon-
serv.). Donator hade bestämt, att Gade,
Hartmann och Paulli skulle vara ledare.

K. m. trädde i jan. 1867 i verksamhet
under nämnda styrelse; efter Gades död
1890 valdes Carl Helsted i hans ställe,

och vid Paullis frånträdande öfvertog

Aug. Winding hans plats; vid den
sistnämndes död inträdde Otto Mailing
i styrelsen. K. m. hade i början sin

lokal i Bredgade; 1889 fick det egen
byggnad i Vestervoldgade och 27. 3.

1905 invigdes den nuvarande i V. Bou-
levard 36. Styrelsen består för närva-

rande af: Teaterchef Weis, prof. Otto

Mailing, f. d. k. konsertmäst. prof. Anton
Svendsen, k. konsertmäst. Axel Gade.

Elevantalet är något öfver 100, hvaraf

12 hela och 8 halfva äro friplatser. —
Litt.: A. Hammerich, K. M. 1867—92

(1892).

Klang, tonen, antingen såsom en enkel

rad af periodiska svängningar el. som
sammansättning af flera toner. Klan-

gens karaktär beror på de medsvängan-

de öfvertonerna. Sammansatta klangar

bildas genom ackorden såsom trekl.,

fyrkl. m. m. Man talar härvid om en

konsonerande och en dissonerande k. och

söker karaktärisera dem genom att utgå

från tonernas svängningar (ljudets våg-

rörelse). Ju mera vågrörelserna sam-

manfalla i samma punkter dess mera
konsonans. Dissonans förklaras genom
de störande "sväfningarna" i k. — Mollk.

har man sökt förklara som en omvänd
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durk. (ha;rmoniska undertoner: Öttingen,

Hugo Riemann), dock utan att förekom-

sten af dessa undertoner ännu akustiskt

bevisats. — Se Konsonans, Disso-
nans och Dualism.
Klangfigurer, se C h 1 a d n i.

Klangfärg (fr. timbre). Hvarje instru-

ment har olika k. beroende pä de med-
klingande öfvertonerna, hvilka hos olika

slag af instrument äro olika. Materialet

är af en viss betydelse för k. Inom sän-

gen beror k. dels pä stämbandens be-

skaffenhet dels munnens och näshålans

resonans. — Litt.: H. v. Helmholtz, Die

Lehre von den Tonempfindungen (6. uppl.

1913).

Klangmetoden, en tonträffningsmetod,

som utgär från harmoniska formler vid

inlärandet af melodier; i motsats härtill

står formelmetoden (s. d.), som använder
melodiska formler. K. utgår från tre-

klangen och baserar sig på de naturliga

öfvertonerna som stomme. Den fäster

sig vid dur- och mollsystemet och lägger

vikt vid melodiens harmoniska grundva-
lar. K. har i Norge fått en varm för-

svarare i O. Koppang.
Klarinett (clarinetto; diminutiv af cla-

rino [s. d.]), träblåsinstrument med en-

kelt rörblad; då instrumentet är kvinte-

rande (s. d.), måste tonhål finnas för 18

halftoner; en modern k. har klaffar till

de 13 af dessa (med hjälpklaffar 15—20);

man skiljer i allmänhet mellan tre regi-

ster: 1. nedersta oktaven (e—e': chalu-

meauregistret) med fylliga toner, mörka
i klangen; 2. mellanregistret (e'—g") med
mindre skarpt framträdande toner; 3.

(a"—f") med intensiva och kraftiga to-

ner; ofvanför f" kunna ännu ytterligare

toner intill c"" frambringas, men dessa

äro i allmänhet mindre vackra. K. stäm-
mes vanligen i B el. C och A. I mili-

tärmusik träffas äfven D-, Ess- och As&k.
— A 1 1 k. klingar en kvint lägre än den
vanliga k.; är dock numera ej bruklig.

— B a s k. klingar en oktav lägre än den
vanliga k., är ännu bruklig och använ-
des med fördel i den moderna orkestern.
— Bassetk. var fordom ett brukligt bask.-

instrument men är nu försvunnet. — K.
synes ha uppfunnits 1690 af J. C. Den-
ner i Niirnberg; detta första instrument
hade blott 7 ljudhål samt endast a- och
b-klaff. Under 1700-talet förbättrades k.

och vann med andra hälften af århun-

dradet insteg i de flesta orkestrar (i k.

hofkapellet, Sthlm 1780); vid ISOO-talets

början var instrumentet utomordentligt

populärt t. o. m. bland allmogen och det

såg en tid ut som om k. skulle tränga

ut själfva violinen vid folkets danser.

Efter 1870 aftog dock bruket och i våra
dagar torde endast fä folkliga spelmän
på k. lefva kvar. I den moderna orke-

stern förekommer k. först med Mannhei-
marna och sedan hos Mozart (Haydn har
k. endast undantagsvis). Mera verk-

ningsfullt än Mozart använder Weber k.

Romantikerna använda k. i allmänhet
med stor förkärlek; sä t. ex. Spohr, Men-
delssohn. Brahms. Af berömda k.-virtuo-

ser må nämnas: Bärmann (far o. son),

Tausch, Iwan Miiller, Klosé, Lefévre,

Blått, Miihlfeld; af svenskar förtjäna

nämnas: Crusell, F. Sjöberg och J. G.

Kjellberg. — Den moderna k. har Böhm-
system. Såsom de bästa k.-firmorna räk-

nas Buffet och Crampon & Co. i Paris. —
Af etydverk för k. märkas af: Blått,

Bährmann (son), Iwan Miiller, Klosé,

Rob. Stark m. fl. — Om kl. se: W. Alten-

burg, Die Klarinette, 1904. — En 8 fots

genomslående tungstämma i orgeln; den
är vidt mensurerad och har pipor af

växlande form. K. är en verkningsfull

solostämma.

Klassisk musils, sådan musik, som för-

mår lefva länge och trots modets väx-

lingar bibehåller intresset. Den äldre

ensidiga uppfattningen att endast räkna
de i de slutna konstformerna skrifna

musikverken till de klassiska, är nu öf-

vergifven; ej heller räknar man numera
till klassikerna endast tiden Haydn

—

Mozart—Beethoven.

Klausul (clausula), slut, kadens.

Klauwell, Otto Adolf, f. 7. 4. 1851 i

Langensalza; studerade först matematik
vid Leipzigs univ.; öfvergick 1872 defi-

nitivt till musiken och studerade vid

konserv, i Leipzig under Richter och

Reinecke; fil. dr. 1874 vid univ. där; 1875

lärai-e i piano, teori och musikhist. vid

konserv, i Köln; 1894 professor; kompo-
nerade kammarmusikverk, ouverturer,

operor, sånger och pianostycken, hvilka

dock ej nått stor popularitet; däremot
äro hans musikhistoriska skrifter mera
betydelsefulla; vi nämna: "Die histori-

sche Entwickelung des musikalischen

Kanons" (1874 diss.; särskildt utgifven
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1876); "Der Vortrag in der Musik" (1883);

"Die Formen der Instrumentalmusik"

(1894), "Gescliiciite der Sonate" (1899)

m. fl.

Klav (fr. clef, eng. key, t. Schliissel=
nyckel), det i början af notlinjesystemet

stående tecknet, som åt den linje det

omfattar ger värdighet af tonen f, c el.

g. Vårt nutida notsystem räknar mest
med f-kl. för de lägre tonerna, g-kl. för

de högre. C-klav var förut vanlig för

vokala stämmor i de högre registren

(sopran, alt, tenor); brukas ännu för alt-

violinen, alt- och tenorbasunen och för

violoncellen vid de högre tonerna. Se

vidare c-k lav, f-k 1 a v, g-k lav. — K.

betecknade fordom äfven tangent.

Klavecin (fr. clavecin), se Piano.
Klaver, se Piano.
Klaverharmonika, se Harmonika.
Klaverutdrag, fullständigt arrange-

ment för piano af ett vokal- el. orkes-

terverk. K. med text afser i all-

mänhet ett arrangement af den instru-

mentala delen för piano med vokalstäm-

morna som i orkesterpartituret; k. utan
text, arrangement för piano af såväl

vokal- som orkesterstämmorna i ett; k.

med underlagd text, arrangement för

piano af vokal- och orkesterstämmorna
tillsammans i ett, med texten utskrifven.

Klaviatur (af clavis, i bet. tangent),

sammanfattningen af tangenterna på ett

tangentinstrument.

Klavikord, se Piano.
Kleffel, Arno, f. 4. 9. 1840 i Pössneck,

Thiiringen; elev af Leipzigs konserv.

och M. Hauptmann; 1863—67 dirigent för

Musikaliska sällskapet i Kiga; sedan
teaterkapellmästare i åtskilliga städer i

Tyskland; 1892—94 lärare i musikteori
vid Sternska konserv, i Berlin och öf-

vertog 1904 ledningen af dess sångkör;
musikkritiker i Berliner Lokal-Anzei-

ger; komponerade operan "Des Meer-
manns Harfe" och musik till Goethes
"Faust"; dessutom ouverturer, en stråk-

kvartett, körverk, sånger och pianostyc-

ken. K. tillhör närmast den Schumann-
ska riktningen.

Klein, B e r n h a r d, f . 6. 3. 1793 i Köln,

t 9. 9. 1832 i Berlin; elev af Cherubini
(fr. 1812); blef sedan musikdirektör vid

domkyrkan i Köln; 1818 kallad till Ber-

lin; 1820 lärare i komposition vid det ny-

grundade institutet för kyrkomusik och
samtidigt musikdirektör samt sånglära-

re vid universitetet. K. blef särskildt

bekant som gedigen kyrkokompositör
med oratorierna: "Jephta", "David",

"Hiob" samt dessutom en mässa, magni-
flcat, psalmer, hymner m. m.; dessutom
kantaten "Worde des Glaubens"; operor-

na "Dido" (1823) och "Ariadne" (1825),.

sånger, ballader, pianostycken m. m. —
C. Koch skref 1902 hans biogr. (diss.).

Kleinmichel, Richard, f . 31. 12. 1846

i Posen, t 18. 8. 1901 i Charlottenburg;

pianist och kompositör; elev af Leipzigs

konserv. 1863—66; sedan musiklärare i

Hamburg; öfverflyttade 1876 till Leipzig,

där han 1882 blef musikdirektör vid

Stadtteatern. K. företog talrika kon-

sertresor och vann stort erkännande som
pianist. Af hans kompositioner mär-
kas: 2 symfonier, 2 operor ("Schloss de
Lorme", "Der Pfeifer von Dusenbach"),
kammarmusik, sånger; dessutom högt
ansedda pianoetyder.

Klemetti, H e i k k i, f . 14. 2. 1876 i Hel-

singfors; student 1894; fil. mag. 1900;

elev af orkesterskolan i Helsingfors och
Sterns konserv, i Berlin; organist vid

Björneborgs stadskyrka 1906—07; sedan

1902 dirigent för den finska student-

sångföreningen (Ylioppilaskunnan lau-

lajat); lärare i musikhistoria vid Hel-

singfors' musikinstitut; medlem af sta-

tens koralkommitté fr. år 1903; medar-
betare vid redigeringen af Finlands nya
liturgiska melodisamling. K. har ut-

gifvit tre samlingar folkvisor från Södra
Österbotten f. bl. kör (1906, 08, 11); And-
liga sånger f. bl. kör (1909); 15 sånger
ur "PisB Cantiones" f. bl. kör (1911);

dessutom komponerat körsånger, foster-

ländska sånger. K. har inlagt förtjänst

cm populariserandet af de gamla vokal-

mästarnas verk, i det att han genom
sällskapet "Suomen Laulu" (elitkör ur
den finska studentsängföreningen) upp-
fört verk af Dunstable, Dufay, Arca-

delt. Lasso, Palestrina m. fl.; utgaf

"Historiallisia knorosävellyksiä 'Suo-

men Laulu' ohjelmistosta" (historiska

körkompositioner ur Suomen Laulus re-

pertoar; körer a capella); såsom dirigent

för Suomen Laulu har K. företagit flera

sängarfärder bl. a. till Skandinavien
(1900, 01, 13), Tyskland, Holland, Belgien,

Ungern. K. var äfven redaktör för mu-
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siktidningen "Säveletär" och skref där

flera uppsatser om finsk musik.

Klemming, A n n a, f . 6. 2. 1864 i Stock-

holm, t 8. 8. 1889 därst.; operasånger-

ska (sopran); elev af konserv, i hufvud-
staden 1881—85 med Håkansson till lä-

rare i sång; 1885—87 elev af Fritz Arl-

berg i Köpenhamn; i den svenska huf-

vudstaden hade hon flera tillfällen att

låta höra sig offentligt; sin första sven-

ska konsert gaf hon 12. 5. 1886 i Malmö;
debuterade ä k. t. i Stockholm 24. 4. 1887

som Mathilda i "Vilhelm Tell"; hon an-

ställdes omedelbart därefter, men erhöll

tjänstledighet tills vidare för att taga
lektioner för m:me Artöt i Paris. Hon
tillhörde sedan den kungl. scenen till

sin död och var en af dess allra främ-
sta krafter, tack vare en vacker, väl-

utbildad röst, naturlighet i uppträdande
och god dramatisk förmåga. Af hen-

nes roller märkas: Margaretha i "Faust",

Julia i "Romeo och Julia", Agatha i

"Friskytten", Elsa i "Lohengrin", Anna
i "Don Juan"; Valentine i "Hugenotter-
na", Venus i "Tannhäuser" Prinsessan i

"Per Svinaherde", Helena i "Meflstofe-

les" m. fl. — Litt.: Biografier i Sv. Mu-
siktidn. 1888 s. 65 och 1889 s. 100.

1. Klengel, August Alexander, f.

27. 1. 1783 i Dresden, t 22. 11. 1852 därst.;

("Kanon-Klengel"); elev af Clementi och
åtföljde sin lärare till Petersburg 1803

och blef där till 1811; uppehöll sig till

1814 i Paris; begaf sig sedan till Dres-
den, där han kvarstannade till sin död;

1816 anställd som hoforganist. K. vann
anseende som ovanligt kunnig i canon-
formen och utgaf 24 canon under titeln

"Les avant-coureurs"; Moritz Haupt-
mann publicerade efter hans död: "Ca-
nons et fugues dans tous les tons ma-
jeurs et mineurs" (1854); af denna se-

nare bok utgaf F. G. Thiele 1908 ett ur-

val. Hans öfriga kompositioner (2 pia-

nokonserter, pianofantasi m. fl.) äro nu-

mera glömda.

2. P a u 1 K., f. 13. 5. 1854 i Leipzig;
1881—86 dirigent för Euterpekouserterna
i Leipzig; var sedan någon tid andre
hofkapellmästare i Stuttgart; 1893 di-

rigent för den akademiska sångförenin-
gen "Arion" i Leipzig; 1898—1902 diri-

gent för "Leipziger Liederkranz" i New
York; har sedan återtagit ledareskapet

af "Arion" i Leipzig. 1908 professors

titel.

3. J u 1 i u s K., f. 24. 9. 1859 i Leipzig;

den föreg:s broder; violoncellist; elev

af Hegar och Jadassohn; förste cellist

vid Gewandhausorkestern och sedan 1881

lärare vid konserv, i Leipzig; på tal-

rika konserter öfverallt i Europa har
han förvärfvat sig namn som en af nu-

tidens yppersta violoncellister; har som
lärare utbildat en mängd solister å sitt

instrument, däribland äfven flera sven-

skar; utgaf jämte instruktiva föredrags-

stycken för violoncell bl. a. 3 cellokon-

serter, en serenade för stråkorkester,

pianotrio, en cellosonate, suite för 2 ve,

stycken för 2 och 4 celli m. m.
Kleopatra, opera i 3 a. med för-

spel, musik af Aug. Enna, text af Einar
Christiansen efter Eider Haggards ro-

man af samma namn, dans komp. af

H. Beck; premiär å k. t. Kphn 7, 2. 1894.

Klindworth, Karl, f. 25. 9. 1830 i

Hannover; pianist; elev af Liszt i Wei-
mar; 1854—68 lefde han i London som
lärare och exekutör; 1868—84 var han
professor i piano vid konserv, i Moskva;
bodde sedan i Berlin, där han grundade
en berömd pianoskola med Biilow till

lärare (en månad om året); 1893 förena-

des skolan med Scharwenkas konserva-

torium. K. ledde därjämte tills. m. Joa-

chim och Wiillner "Die philharmoni-

schen Konzerte" i Berlin. K. redigerade

på ett förtjänstfullt sätt ett klaverut-

drag af Wagners Nibelungentetralogi

och utgaf dessutom pianostycken och

solosånger af egen komposition.

Klingenberg, A 1 f , f . 8. 9. 1867 i Trond-

hjem; pianist; student 1885; fil. kand.

1886; utbildad af Erika Nissen och Hoch-
schule i Berlin; gaf med framgång kon-

serter i Norge 1899; direktör för Music-

college i Kansas 1903, sedan i Portland,

Oregon.

Klint, Fredrik Wilhelm, f. 7. 2. 1811

i Visby, t i Stocholm 1. 6. 1894; student

i Uppsala 1829; oi-g.- och musiklärareex.

vid Mus. ak. 1844; organist vid Franska
kyrkan i Sthlm 1842—50; bodde sedan 9

år i Visby och mottog därefter organist-

befattningen i Östergarn på Gottland,

som han skötte 1859—78; flyttade sedan

till hufvudstaden; har komponerat stråk-

kvartetter, orgel- och pianosaker, körer

och solosånger. K, var en mycket an-
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litad pianolärare i hufvudstaden och

har bl. a. utbildat Fredrika Stenham-

mar, Elfrida Andrée och J. A. Hägg.
Klockare. I medeltidens svenska kyr-

ka fanns inom domkapitlet närmast un-

der kantorn en tjänsteman, som än bar

namnet custos än sacristan. Denne
såväl som kantorn voro högt ansedda

präster, hvilka jämte sin prästerliga

verksamhet hade att utföra en del spe-

ciella kall som uppsyningsmän: kantorn

att undervisa i sång, leda kören och öf-

vervaka gudstjänstens rituella del, cu-

stos att vårda de för gudstjänsten er-

forderliga föremålen samt ha omsorgen

om deras anskaffande. Custos hade
nycklarna om hand till kyrkans egen-

dom och kallades som sådan c 1 a v i-

g e r; såsom vårdare af kyrkans dyrbar-

heter hette han äfven thesaurarius
(skattmästare). Såsom högt ansedd präst-

man skulle han ej själf utföra arbetet

som hörde samman med kyrkans före-

mål utan endast hafva tillsynen och

vården af dem. I en stadga från Åbo
stift af 1480 sammanfattas hans skyl-

digheter i följande bestämmelser: för-

vara kyrkans nycklar, öppna och stänga

kyrkan, ansvara för all skada, som kun-

de uppkomma, sörja för kyrkans ren-

hållning, för vin, vatten och rökelse, se

till att rent vigvatten fanns i de för

detta afsedda kärlen, låta tillverka kyr-

kans ljus (vax skulle han mottaga af

närmaste undertjänsteman) samt se till

att de tändes och släcktes, sörja för

ringningen och tillsäga pastor om kyrk-

liga förrättningar. Dessa skyldigheter

gällde närmast domkyrkans custos lik-

som kantorsskyldigheterna närmast gäll-

de domkyrkans kantor. I de enskilda

församlingarna hade man ej alltid råd

till att hälla två särskilda präster här-

för, utan man sammanslog dera till ett,

så att custos fick både tillsynen öfver

gudstjänstens rituella del jämte sången

och vårdandet af kyrkans egendom.

Custos skulle vara kyrkoherdens hjäl-

pare i allt, såväl i gudstjänst som själa-

vård. Liksom han i egenskap af för-

varare af nycklarna hade burit namnet
claviger, gaf man honom namnet kloc-

kare i egenskap af tillsyningsman öfver

klockringningen. Med reformationsti-

den förändrades förhållandena för så-

väl kyrkoherden som hans prästerlige

hjälpare, klockaren. I de församlingar,

där man hade råd att aflöna två präst-

män, blef han till gagnet en kommini-
ster (kaplan), i de mera fattiga sock-

narna måste man nöja sig med en ej

prästerligt utbildad k. Häraf följde, att

man med samma namn kom att beteckna

en präst och lekman. Det kom att vid-

låda en viss vanheder hos k.-namnet,

och de prästerliga k. förmärkte, "att

församlingarnas invånare hyste mindre
aktning och förtroende för de ordets

tjänare, hvilka innehade klockarlägen-

heter". De voro därför måna om, att

för "prästämbetets värdighets" skull få

utbyta k.-titeln mot en annan af kom-
minister, hvarvid det dock ej kunde hin-

dras, att deras boställen i alla fall fingo

heta "klockargård". För att ytterligare

markera deras prästerliga värdighet fin-

go de också afsäga sig den direkta sköt-

seln af kyrkans ägodelar och i stället af-

löna ett biträde härför (en kyrkovakt-

mästare). Klockarprästerna, hvilka ofta

hade som lön goda landtbruk, kvarstan-

nade länge i Lunds stift. Där funnos

vid 1800-talets början 30—35 sådana (Otto

Lindblad innehade vid midten af årh.

en sådan). Snart reducerades deras

löner och vid 1800-talets slut fun-

nos endast två sådana kvar i Lunds
stift (Ifö-Kiaby och Mjällby) och en i

Dalarne: Mora. Förenade präst- och

klockarebefattningar finnas i Flöda, Jär-

na. Nås, Äppelbo och Venjan i Dalarne

samt i Singö kapellförsamling af ärke-

stiftet. Klockareboställena öfvergingo

till stor del i komminister- och kaplans-

boställena, och endast ett fåtal jordegen-

domar ha stannat kvar som verkliga k.-

gårdar. Af dessa finnas de flesta i Lunds
stift. 1907 funnos 802 sådana i Sverige

(244 i Lunds stift) med ett tax.-värde af

2,5 mill. (1,4 mill., el. till värdet öfver

hälften, i Lunds stift).

Af de vid reformationstiden införda ej

prästvigda klockorna utbildades så små-

ningom nya kyrkliga tjänstemän, hvil-

ka i likhet med de prästerliga k. skulle

vara kyrkoherdens hjälpare, dock i

mångt och mycket undandrogos det

skydd prästbefattning alltid gaf. Frän
medeltiden ärfde de kantors- och custos-

sysslorna, så vida man ej hade råd till

att hålla särskild kantor. Med reforma-

tionen hade prästeståndet fått en ny
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skyldighet, i det att det måste lära fol-

ket kristendomens hufvudstycken. Som
prästens hjälpare i allt, fick k. själfskrif-

vet äfven dela arbetet med prästen i

denna sak, och då med 1600-talet under-

visningen äfven utsträcktes till läskonst

och med 1700—talet äfven skrifkonst, blef

detta skolarbete så tyngande, att prä-

sten, som äfven hade gudstjänst och för-

samlingsvård att sköta, ej fick mycken
tid öfver åt det direkta inlärandet utan
måste låta k. få hela arbetet; prästen

blef sålunda tillsyningsmannen, k. un-

dervisaren. I 1686 års kyrkolag bekräf-

tas alla k:s skyldigheter att vara hjälp

åt kyrkoherden och som vårdare af kyr-

kans tillhörigheter, dock utelämnas hans
skyldighet att leda kyrkosången. Dom-
kapitlen fingo samtidigt rättighet att

gifva enskilda instruktioner. Dessa se-

nare innehöllo i början inga egentliga

nyheter utan fäste sig blott något väl

ensidigt vid de rent materiella tillsyns-

bestyren. Så heter det t. ex. i dessa

under 1700-talet, att de skulle vårda kyr-

kan och dess lösegendom, öfvervaka ord-

ningen på kyrkogården ang. gräfning
m. m., hålla kyrkans böcker och hand-
lingar i ordning, mottaga, framlämna
och förvara allmänna handlingar, öfver-

vaka att kyrkovaktare, ringare m. fl.

fullgjorde sina skyldigheter, medfölja
pastor vid husförhör o. s. v. Flera af

dessa skyldigheter äro, som vi se, inga
andra än dem, som vi förut funnit i Åbo-
stadgan af 1480. Som princip var emel-

lertid allt till stor skada för k. som så-

dan, och det torde ej förvåna oss, om
man fann sig föranlåten att klaga öfver,

att så liten tid blef öfrig "att drifva bar-

naläran". Såväl 1480 års Åbostadga som
domkapitlens stadgar på 1700-talet be-

kräfta, att k. skulle vara tillsynings-
man öfver kyrkotjänarna, ej kyrkotjä-
nare själf, men hjälptjänsten hos prä-

sten kunde lätt bli en betjäntsyssla, och
allteftersom titeln "kyrkobetjäut" (i 1686

års kyrkolag kap. 24) öfvergick från att

beteckna en ämbetsman till att vara
namn på en tjänare, fann man också en
säker utgångspunkt för tolkningen, att

k. i själfva verket var kyrkobetjänt
själf. I början af 1800-talet funnos där-

för i flera landsförsamlingar k., hvilka
ålades att själfva ringa, själfva gräfva
grafvar, själfva utöfva tjänstesysslorna

i kyrkan, hvartill kunde komma post-

hämtning åt prästen, biträdande i expe-

ditionen i alla möjliga fall m. m., allt

utan extra ersättning för detta arbete.

Sångtjänstgöringen var äfven den i hög
grad obestämd. Han skulle enl. kyrko-

lagen af 1686 kap. 24: 31 "kunna sjunga"

men någon särskild sångsyssla omtalas

ej. Han kunde åläggas sjunga när och

livar som helst, där gudstjänstlig för-

rättning ägde rum. Fanns ingen orgel,

skulle han enligt de enskilda domkapi-

telsstadgandena under gudstjänsten stå

midt i kyrkan och "hålla den enfaldiga

och olärda hopen rätt vid tonen". Ofta

hade han en staf i handen för att mar-

kera takten. Någon särskild kompetens

i sång kräfdes ej och någon examen vare

sig i sång el. boklärdom förekom ej hel-

ler. Då under 1800-talet fordringarna

stego på folkundervisning och samtidigt

de musikaliska förutsättningarna för en

kyrkans sångledare höjdes, men samti-

digt intet nytt tillägg gjordes rör. k:s

kompetens, blef faktiskt följden, att han
iiteslöts både från kyrkomusikertjänst

och skolläraretjänst, och därigenom un-

dandrogos också de extra förmåner dessa

platser kunde gifva honom, dels ekono-

miska dels sociala. Samtidigt reducera-

des hans inkomster på mångahanda sätt.

Genom K. M:ts utslag 16. 6. 1859 och 17.

5. 1861 upphäfdes definitivt hans under-

visningsskyldighet, genom kung. af 8.

12. 1881 upphäfdes äfven hans undervis-

ningsplikt i sång, genom lag 21. 9. 1888

upphäfdes hans brefbäringsskyldighet;

slutligen har utan lagbestämmelser upp-

hört: att k. skall medfölja på socknebud

o. d. samt att han skall sjunga å kyrko-

gården vid begrafningar (denna sist-

nämnda praxis har aldrig varit i lag på-

buden). En följd af hela denna utveck-

ling har blifvit att rikets organister och

kantorer 9. 7. 1900 i petition till K. M:t

anhållit om, att k.-institutionen som för-

åldrad måtte afskaffas. 14. 6. 1907 till-

satte K. M:t med anledning häraf en

kommitté för att uppgöra förslag till än-

drade bestämmelser ang. k.-institutio-

uen. 31. 1. 1908 aflämnade kommittén sitt

utlåtande, vari föreslogs, att k.-institu-

tionen såsom i grund föråldrad måtte

afskaffas och ersättas af en kantorsin-

stitution samt att alla klockarnas för-

måner, liksom deras viktigaste funktio-



Klockspel—Klosé 475

ner måtte öfverflyttas på kantorerna. —
K.-tjänst har under senare delen af 1800-

talet ofta varit förenad med organist-,

kantors- och folkskollärarbefattning. Af
rikets 2,327 k.- och kyrkomusikerbefatt-

ningar äro nu (1907) 1,765 förenade med
folkskollärartjänster. — Litt.: Lundqvist,

Bidr. till kännedomen om de sv. domka-
pitlen under medeltiden (1897); H. Hilde-

brand, Sveriges medeltid III (1899); T.

Norlind, Svenska Allmogens lif II: 1

(1912); handlingar och kommittéutred-

ningar m. m. — Se vidare Kantor.
Klockspel (fr. carillon), musikinstru-

ment bestående af olika stämda klockor,

hvilka bringas att ljuda genom ham-
marslag; k. spelas på tangenter, hvilka

i början voro så grofva, att de slogos

med den knutna handen, sedan förmin-

skades, så att de närmast kommo att

likna en pianoklaviatur. Idén att spela

melodier med olika stämda kloekor har

närmast utvecklats i Ostasien (Kina) och

har i Europa fått sin främsta utbildning

(särskildt på 1600-talet) i Holland och

Belgien. Af berömda k. kunna nämnas
Antverpens med 40 klockor, Briigges

och Gents med 48. Från Nederländerna

kom intresset för k. öfver till nordvästra

Tysklands städer, och särskildt i Ham-
burg förefunnos de i riklig mängd. Från
Nordtyskland kom modet till Danmark,
i hvars hufvudstad flera kyrkor fingo k.

på 1600-talet. I Frue Kirke uppsattes

ett k. med 23 klockor på 1620-talet, Hel-

ligaandskirken invigde sitt 1643. Ett be-

römdt verk fanns äfven i Frederiksborgs

slotts kyrktorn. — I Sverige omtalas en-

dast ett k. från 1600-talet, nämligen Ty-

ska kyrkans i Stockholm. Det begynte

byggas 1663 och blef färdigt tre år se-

nare. Byggmästaren hette Franciscus

Hemony och bodde i Amsterdam, men
härstammade från Hamburg. Kostna-

den uppgick till 3,534 dr s. Verket om-
fattade 3 oktaver med 28 klockor. K.

klingade f. f. ggn 18. 7. 1666. Den för-

ste klockspelaren var en holländare vid

namn Joannes van Arentsvelt. Han
efterträddes af de tvenne berömda orga-

nisterna De Croll (s. d.); efter dem kom
1711 den ej mindre berömde David Kell-

ner (s. d.). Han skötte sysslan ända till

sin död 1748, då Christ. Fr. Seliger (äf-

venledes ett berömdt namn) öfvertog

sysslan. De sedan följande voro mindre

framträdande personer. K. förstördes

vid Tyska kyrkans brand 1878 och er-

sattes 1887 af ett nytt, dock ej med så

ren klang som det gamla. — Ett på se-

nare tiden berömdt k. finnes i rådhuset

i Köpenhamn. — I våra dagar förekom-

mer k. tämligen allmänt i engelska kyr-

kor. — Litt.: Artikeln Carillon i Groves

lexikon; A. Hammerich, Musiken ved

Christian den fjerdes hof s. 77 ff.; Lyde-

ke, De ecclesia teutonica s. 17 f.; A. Lind-

gren, I tyska kyrkans torn (Musikaliska

studier s. 237 ff.). — K. förekommer i en

del orglar, särskildt i italienska verk;

har stämda klockor i stället för pipor.

Klockstycke, den nedersta, utåt vidga-

de delen af ett blåsinstrument.

Klockton, ett sångsätt bestående i ett

i rask följd upprepadt ansvällande och

aftagande af röstens styrka.

Kloed, Wilhelm Cappelen, f. 26. 7.

1855 i Kristiania; operasångare; student

i Kristiania 1874, fil. kand. 1875; elev af

Lammers; vidare utbildad i Paris och

Miinchen; debuterade å Nya t. Sthlm

1879; sedan sångare och skådespelare vid

åtskilliga teatrar; direktör. för Vasatea-

tern, Sthlm, 1887—89; 1890—99 engagerad

vid Kristiania t.; hösten 1899 anställdes

han vid Nationalteatret; har äfven ver-

kat som sånglärare. K. har utgifvit nå-

gra sångstudier och solosånger. — Af
hans roller märkas: Hoffmann i "HoS-

mans äfventyr". Don José i "Carmen",

Faust, Mefistofeles, Toriddo, Tiggarstu-

denten m. fl. K. har äfven ofta sjungit

å konserter.

Klose, Friedrich, f. 29. 11. 1862 i

Karlsruhe; elev af V. Lachner och A.

Bruckner; 1907 Thuilles efterföljare som
professor i komposition vid Miinchens

konserv. Af hans kompositioner mär-

kas: en mässa i D-moll; körverken "El-

fenreigen", "Festzug", "Vidi aquam";

symf. dikten "Das Leben ein Traum" (i

3 dir); dram. symfonien "Ilsebill" (Karls-

ruhe 1903); elegi för violin o. ork.; prelu-

dium o. dubbelfuga för orgel o. blåskör.

Klosé, Hyacint he Eléonore, f.

11. 10. 1808 på ön Korfu, t 29. 8. 1880 i

Paris; klarinettist; 1839 professor vid

konserv, i Paris; pensionerad 1868. K.

var ansedd som en af sin tids främste

klarinettister; öfverförde Bohms klaff-

system på instrumentet (1843); skref in-

struktiva verk för klarinett, etyder
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m. m.; dessutom marscher och paradmu-
sik för militärmusik samt skolor för

olika slag af saxofon.

Klotz, violinbyggarfamilj från Mitten-

wald vid Isar; känd sedan 1670-talet

(Ä g i d i u s K.). 1663 var Matthias
K. (1653—1743) elev af Nicola Amati i

Cremona; lefde sedan i Padua och slog

sig 1683 ned i Mittenwald; hans söner

Georg (f. 1687), Sebastian (f. 1696)

och Johann Karl (f. 1709) fortsatte fa-

derns yrke. Under 1700-talet ansågos K.-

instrumenten stå i rang med Steiner-

violinerna. Violinindustrien i Mitten-

wald uppehälles ännu, och en af sta-

ten understödd violinbyggareskola fin-

nes äfven.

Klughardt, August Friedrich Mar-
tin, f. 30. 11. 1847 i Köthen, f 3. 8. 1902

i Rosslau vid Dessau; elev af Blassmann
och Ad. Reichel i Dresden; teaterkapell-

mästare i Posen, Lybeck och Weimar;
1873 hofkapellmästare i Neustrelitz, 1882

i Dessau. K. var stor beundrare af Liszt

dock utan att öfverge den äldre skolan.

Af hans verk må nämnas: 5 symfonier,

2 orkestersuiter, flera ouverturer, kam-
marmusikverk, oratorier ("Die Grable-

gung Christi", "Die Zerstörung Jerusa-

lems", "Judith", "Die heilige Nacht"),

operor ("Mirjam", "Iwein", "Gudrun",
"Die Hochzeit des Mönchs"), körer, sån-

ger, pianostycken. — Litt.: L. Gerlach,

A. K. (1902).

Knecht, J u s t i n Heinrich, f . 30. 9.

1752 i Biberach, Wiirttemberg, t 1. 12.

1817 därst.; 1792 organist och konsertdi-

rektör i födelsestaden; 1807—09 hofka-

pellmästare i Stuttgart; lefde sedan åter

i Biberach; af sin samtid ansedd som
den främste organisten näst Vogler;

hans kompositioner (orgelsonater, mäs-
sor, sängspel, operor m. m.) glömdes
fort; hans symfoni "Tongemälde der

Natur" är till programmet identisk med
Beethovens pastoralsymfoni; af hans
teoretiska skrifter märkas: "Gemein-
niitzliches Elementarwerk der Harmonie
und des Generalbasses" (1792 98, 4

dir), "Vollständige Orgelschule" (1795

—

98, 3 dir), "Theoretisch-praktische Gene-
ralbassschule", "Kleine theor. Klavier-
schule". — Litt.: E. Kauffmann, J. H. K.
(1892).

Knight, J o s e p h P h i 1 i p p, f . 26. 7.

1812 i Bradford on Avon, t 1. 6. 1887 i

Great-Yarmouth; lefde 1839—41 i Nord-
amerika, sedan 2 är pä Scillyöarna (som
präst); därefter åter i England; populär
engelsk viskompositör (bl. a. "She wore
a wreath of roses"); i allt 200 visor, duet-

ter och terzetter; dessutom ett oratorium
"Jephtas dotter".

1. Knorr, Julius, f . 22. 9. 1807 i Leip-

zig, t 17. 6. 1861 därst.; pianist och peda-

gog; uppträdde 1831 f. ggn offentligt som
pianist ä en Gewandhauskonsert i Leip-

zig; ägnade sig sedan ät pianoundervis-
ningen och utgaf bl. a. följande studie-

verk: "Neue Pianoforteschule (1835; 2.

uppl. 1841), "Das Klavierspiel", "Metho-
discher Leitfaden fiir Klavierlehrer (1849;

flera uppl.), "Materialien fiir das mecha-
nische Klavierspiel" (1884), "Ausfiihr-

liche Klaviermethode" (1859 f., 2 dir).

K. betonade framför allt de tekniska för-

öfningarnas betydelse.

2. I w a n K., f . 3. 1. 1853 i Mewe, West-
preussen; elev af Leipzigs konserv.; 1874

musiklärare vid ett musikinstitut i Char-
kow i Sydryssland; 1878 ledare för un-

dervisningsafd. af kejs. musiksällskapet;

1883 lärare i teori och komposition vid

Hochska konserv, i Frankf. a. M.; 1908

direktor därst.; komponerade orkester-

o. kammarmusikverk, "Ukrainische Lie-

beslieder", operorna "Dunja" "Die Hoch-
zeit", "Durchs Fenster"; skref böckerna:
"Aufgaben f. d. Unterricht i. d. Har-
monielehre" (1903); Tschaikovski i Rei-

manns "Beriihmte Musiker".

Knorring, Karl Erik von, f. 23. IL
1861 i Helsingfors; byråchef i finska

järnvägsstyrelsen; ledde flera sängför-

eningar i den finska hufvudstaden bl. a.

"Akademiska sångföreningen" och M. M.-

kören, för hvilken senare kör han 17.

9. 1901 utsågs till ledare; blef 1907 ordf.

i direktionen för svenska teatern i Hel-

singfors. K. är dessutom lycklig vis-

sångare. Han har som körledare in- -

lagt stora förtjänster om studentsången, i

Knote, Heinrich, f. 20. IL 1870 i

Miinchen; operasångare (tenor); elev af

Em. Kirschner; utbildad vidare i Ita-

lien; sedan 1892 anställd vid hofoperan
därst.; sjöng bl. a. Lohengrin, Tann-
häuser, Siegfried, Florestan, Max, Pro-

feten, Stradella, Vasco m. fl.; har med-
verkat vid flera festspel; sjöng å k. t.

Sthlm 19U och 1912.
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Knutzen, Martin, f . i Drammen 1869,

t i Kristiania 1909; pianovirtuos; upp-

trädde som pianist först i sin födelse-

stad 1885; begaf sig s. å. till Berlin,

där han åtnjöt undervisning af Barth;

i juli 1887 lät han där höra sig å en

konsert och uppträdde s. å. med be-

tydlig framgång på Kristiania Musik-

förenings konserter; 1887—90 elev af

Leschetitzky i Wien; erbjöds 1890 en

professorsplats vid musikakademien i

Eiga men afböjde den. K. vistades se-

dan företrädesvis i Kristiania, där han
ofta medverkade vid konserter. K. fö-

retog flera konsertresor och gästade

Stockholm 1896. — Litt.: svensk biografi

i Sv. Musikt. 1898 nr 6 och 1909 nr 19—20.

Koch, Eduard Emil, f. 20. 1. 1809

nära Stuttgart, t 27. 4. 1871 i Stutt-

gart; hymnolog; 1837 kyrkoherde i

Gross-Aspach, 1847 i Heilbronn; 1853—

64 superintendent; lefde sedan för sina

historiska studier; utgaf det stora kyrko-

musikhistoriska verket "Geschichte des

Kirchenliedes und Kirchengesanges der

christlichen, insbesondere der deutschen

evangelischen Kirche" (1847; 3. uppl. i

8 bd 1866—76; 8:de bandet utgifvet af

R. Lauxmann).
Kocher, Konrad, f. 16. 12. 1786 i

Ditzingen vid Stuttgart, t 12. 3. 1872 i

Stuttgart; elev af Klengel och Berger

i Petersburg; studerade 1819—21 i Ita-

lien och grundade sedan en kyrkosång-

förening i Stuttgart; 1827 musikdirek-

tör vid stiftskyrkan där; 1852 dr phil.

h. c. vid Tiibingens univ.; utgaf bl. a.

en mycket spridd samling koraler från

flera århundraden ("Zionsharfe", 1855)

och en "Hauskoralbuch" (1858); kom-
ponerade operor, oratorier m. m.

Koczalski, Raoul, f. 3. 1. 1885 i War-
sehau; bereste redan 1892 Europa som
pianist och väckte stor uppmärksamhet
som underbarn; har dock ej trängt så

synnerligen starkt igenom som kompo-
sitör med operorna "Rymond" (Elber-

feld 1902) och "Die Siihne" (Miihlhau-

sen 1909); utgaf några pianokompositio-

ner af mindre värde. K. uppträdde i

Norden 1895.

Kolderup, Amunda Bartholda
V i 1 h e 1 m i n e M a r i a n e, f. 15. 12.

1846 i Furnes socken, Hedemarken, t 28.

9. 1882 i Kristiania; 1872 elev af A.

Leuhusen i Stockholm; sjöng 1874 med

stort bifall i Stockholm, Kristiania och

Köpenhamn; utbildade sig vidare i Wien
under R. Levy; 1875 anställd vid operan

i Olmiitz; uppträdde sedan med bifall i

Salzburg, Wiirzburg, Dessau och Mann-
heim; 1878—79 instuderade hon opera-

partier på italienska i Milano under

San Giovanni vid konserv.; 1879—80 en-

gagerad i Aachen och Mainz och fr. 1.

5. 1881 vid hofoperan i Kassel; förenar

med präktiga stämresurser stor drama-

tisk förmåga. Roller: Elisabeth i "Tann-

häuser", Elsa i "Lohengrin", Leonora i

"Fidelio", Valentine i "Hugenotterna",

Grefvinnan i "Figaros bröllop", Matilda

i "Vilhelm Tell", Lucrezia i "Lucrezia

Borgia" m. fl. — Litt.: J. G. Conradi, Mu-
sikens Udvikling og nuvserende Stånd-

punkt i Norge (1878).

Kolofonium, ett harts, som vinnes å

stammen af växten Resina communis el.

äfven ur mycket tjock terpentin; använ-

des att ingnida stråken vid stråkinstru-

ment; namnet har uppkommit af den

gamla joniska staden Kolofon på västra

kusten af Mindre Asien.

Koloratur (af colorare, färga), en ut-

smyckning af en melodi med löpningar,

drillar, passager m. m.

Kolthoff, E r i k G u s t a f , f . 25. 12. 1814

i Värmland, t 24. 10. 1864 i Stockholm;

violinist; ägnade sig först åt den mili-

tära banan och blef löjtnant 1839; öfver-

gaf 1844 detta yrke för att vidare ut-

bilda sig som musiker; var en tid elev

af konserv, i Paris och var sedan an-

ställd som solist vid flera orkestrar i den

franska hufvudstaden; återkommen 1849

anställdes han i hofkapellet i Stock-

holm, där han verkade 1850—64. Ass.

LMA 1839. K. öfversatte äfven flera

operalibretter för k. t.

Kom, frälsta hjord, psalm 327;

Hseffner 327; motsvarar nr 222 i koral-

psb. af 1697; finnes dessförinnan i Kal-

mar- och Mönsteråshandskrifterna (1630

—45); saknas i utländska källor.

Kom, Helge Ande, Herre god,
psalm 133; Hacffner 133; motsvarar nr 180

i koralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i

Mönsteråshandskriften (1645); i dansk

källa hos Thomissön 1569; saknas i tyska

källor.

Kom, Helge Ande, Herre Gud,
psalm 134; Haeffner 134; motsvarar nr 181
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i koralpsb. af 1697; från 1640-talet finnes

den i Mönsteråshdskr.; sedan äfven i

Rappehdskr. (1670-talet); går tillbaka till

tysk koral (Zahn 7445: Komm, heiliger

Geist, Herre Gott, erfiill mit) af 1524;

finska koralb. nr 83.

Kom, Helge Ande, till mig,
psalm 138; Ha?ffner 138; motsvarar nr

215 i koralpsb. af 1697; från 1630-talet i

Kalmarhdskr.; sedan i Mönsteråshdskr.

(1645), Rappehdskr. (1675), Kiddarholms-
hdskr. (1694); i dansk källa 1569 hos Tho-

missön; går tillb. till tysk koral (Zahn
2496: Kommt her zu mir, spricht Gottes

Sohn) af 1530.

Kom, jordens barn, eho du är,

psalm 489; Hajffner 489; motsvarar nr

390 i koralpsb. af 1697; dessförinnan i

Mönsteråshdskr. (1645); i dansk källa

1569 hos Thomissön; går tillbaka till

tysk koral (Zahn 4482: Wenn mein
Stiindlein vorhanden ist) af 1569.

Komma, skillnaden mellan de minsta
intervallerna. Man skiljer mellan det

större och det mindre kommat. Det förra

kallas än ditoniska k. än pythagoriska

än comma ditonicum. Detta k. är för-

hållandet 531441:524288 eller differensen

mellan c—hiss o. c—c' (skillnaden hvar-

med 6 stora heltoner öfverskjuta okta-

ven). Det mindre k. är förhållandet: 81

—

80 el. skillnaden mellan stora och lilla

heltonen (»/s:^"/»)-

Kommer till en Fader åter,
psalm 491, Haeffner hänvisar till mel. 472.

Kom, min kristen, Gud till,

psalm 217; Haeffner hänvisar till mel. 129.

Kom, o Jesu, huru länge, psalm
472; Haeffner 472; mel. öfverensstämmer
med nr 335 hos Haeffner. Se Gud väl-
signa dessa hjärtan.
Kom, o Jesu, väck mitt, psalm

352; Haeffner hänvisar till mel. 245.

Kompletorium, sista bönen i den klo-

sterliga dagkursen.

Komposition, tonsättning, tonstycke;

läran om tonsättningen.

Kompositionslära, kunskapen om de

regler och lagar, som måste läras, för

att man skall kunna utarbeta en musi-
kalisk komposition. Den pedagogiska
utvecklingsgång, som numera brukas,

är; musiklära, harmonilära (generalbas),

kontrapunkt, kanon och fuga samt mu-

sikalisk formlära i inskränkt bemärkel-
se (se alla dessa ord). Den sistnämnda
sysselsätter sig närmast med de fria mu-
sikaliska kompositionsformerna: melo-
dibildningen, variationsformen, dansfor-
men och de cykliska formerna (sonate,

rondo m. m.). De stränga slutna former-
na (kontrapunkt, canon, fuga) äro i våra
dagar ej så omtyckta vid musikstudiet
och öfverhoppas därför ej sällan. Konst-
formernas studium är i gengäld så myc-
ket mera populärt, ehuru det kunde sät-

tas i fråga, om det ej vore bättre, att

denna del så vidt möjligt ersattes med
musikalisk analys af tonverk. Ana-
lysens betydelse i musikpedagogikens
tjänst kan ej nog betonas. Skall kom-
positionseleven få en vördnad för de mu-
sikaliska konstformerna, är läroboken ej

den rätta ledaren utan verken själfva.

Handledningen i komposition sker bäst,

om läraren låter eleven analysera en del

verk af kända mästare och sedan låter

honom själf skapa något eget i motsva-
rande stilart. Äfvenledes kan eleven

själf öfva sig genom att först med led-

ning af en kompositionsanalytisk hand-
bok (t. ex. Kretzschmars Fiihrer durch
den Konzertsaal) noggrant genomgå så

många kompositioner som möjligt, sedan
på egen hand utskrifva liknande analy-

ser. Sedan blicken för formen på så

sätt skärpts, må han gå till eget kom-
ponerande, så vida han ej känner sig

stark nog, att under den analytiska stu-

dietiden själf skrifva i de analyserade
tonverkens stil. — De utgifna encyklo-

pediska verken i k. äro till stor del för-

åldrade och lära väl äfven ej ersättas

af nya. De mest kända stå nämnda här
i lexikonet under Fetis, Marx och Lobe.

Några ha nöjt sig med att utgifva läro-

böcker i de enskilda delarna af k. Hit
höra: Jadassohn, Prout, H. Riemann
m. fl.

Koncertforening, Dansk, se Konsert-
föreningen.
Kondukt, rör af trä el. metall i en or-

gel, som förbinda en pipa med pip-

stocken.

Kong Christian stod ved ho-
jen Mast, dansk folksång (kungssång);

ursprungligen en aria i sångspelet "Fi-

skerne" med text af Ewald och musik
af Joh. Hartmann (uppf. f. ggn på k. t.

Kphn 31. 1. 1780). A. P. Berggren till-
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skrifver melodien D. L. Eogert fr. Born-

holm, något som dock ej ännu är nöjak-

tigt bevisadt.

Konsert (it. concerto af lat. concertare,

täfla). 1. En konstform, hvilken under

1600-talet utbildats ur dubbelkörerna,

hvilka svarade hvarandra från olika

platser i kyrkan ("Concerti ecclesiastici"

af A. och G. Gabrieli 1587, A. Banchieri

1595 och Viadana 1602). Till dessa för-

sta k. hörde orgelackompagnement. Vid

midten af 1600-talet sammanställdes k.

gärna med motetten såsom nära förbun-

den med denna i stil; vid 1700-talets bör-

jan däremot stod k. närmast kantaten.

Vid denna tid hade k. ofta ork.-ackom-

pagnement. Med Bononcini 1677 och To-

relli 1686 samt sedan Corelli, Geminiani,

Vivaldi samt framför allt Bach o. Han-
del utbildades en annan k.-form: kam-
markonserten ("concerto da came-

ra" i motsats till kyrkokonserten: "con-

certo da chiesa"). Denna var uteslutan-

de instrumental (stråkinstrument) med
omväxlande soli och tutti. Ur denna
form med stråkbesättning utbildades sti-

len vidare (concerto grosso), så att or-

kester och soloinstrument svarade hvar-

andra (Corelli angifves som skapare af

denna utvecklade form). Med Mozart
uppstod slutligen k. med ett soloinstru-

ment jämte orkester. Denna k. tog so-

natformen som utgångspunkt och ut-

vecklade första satsens koda i en rik

kadens för soloinstrumentet (en sådan
kadens ibland äfven i slutet af finalen).

Denna k. fick sin vidare utbildning af

Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schu-

mann m. fl. (i Norden Grieg, V. Sten-

hammar m. fl.).

2. K. som framföring af musikverk be-

gynte få större betydelse med 1700-talet

och nådde sin första utveckling med
stadslifvets uppblomstring vid århun-

dradets midt. Förut hade stadsmusikan-

ter och skolgossar sörjt för offentlig mu-
sik, nu blef det i stället de vandrande
virtuoserna, hvilka mot inträde läto hö-

ra sina konststycken i städernas offent-

liga salar, i kyrkorna (orgelk.), å teat-

rarna m. m. Därjämte begynte äfven i

städerna bildas små musikföreningar för

öfvande af musik. Redan på 1600-talet

omtalas ett sådant "musikkollegium" i

Hamburg; ett annat omtalar Hlilphers

på 1720-talet i Uppsala och samtidigt be-

gynte äfven dylika sammanslutningar i

Köpenhamn. Ofta erhöllo dessa förenin-

gar namnet "akademi", hvarmed ej af-

sågs en undervisningsanstalt (se Aka-
demi). Efter 1750 blefvo ofta ordens-

sällskapen härdar för musikodling ("Uti-

le Dulci", "Par Bricole" m. fl. i Sverige).

Vid 1800-talets början fanns redan i de

flesta större städer musiksällskap, hvilka

uppförde offentligt ett eller annat större

verk (se Stockholm, Göteborg,
Norrköping, Gäfle, Karlskro-
na m. fl. i Sverige). Dessutom sörj-

de de större städerna för goda k.-salar

för resande virtuoser. Med virtuosvä-

sendets storartade utveckling under 1800-

talet fick k.-lifvet större lifaktighet.

Dessa virtuoskonserter florerade sär-

skildt på 1830- och 40-talet. I våra dagar
finnas föreningar, hvilka dels själfva

uppföra musik dels fungera som k.-by-

råer med uppgift att inbjuda konstnä-

rer från andra platser till konserter. —
Litt. för konstformen k.: A. Schering,

Geschichte des Instrumentalkonzertes

bis auf die Gegenwart (1905). — Se vi-

dare : Föreningar, Fester, Mu-
siksällskap m. m.

Konsertant, se Concertando.
Konsertcittra, se C i 1 1 r a.

Konserten på hofvet. Le con-

cert ä la Cour, ou la Debutante, op. com.

i 1 a. af Scribe och Mélesville, musik af

Auber; premiär Paris 1824; f. ggn k. t.

Sthlm 7. 2. 1834 (öfvers. af P. A. Huld-

berg); k. t. Kphn ("Hofconcerten eller

Debutantinden") 28. 10. 1839 (öfvers. af

Overskou).

Konsertetyd, se Etyd.
Konsertflöjt, en 8 fots orgelstämma af

trä; konstruktionen är densamma som
traversflöjtens.

Konsertföreningar, se de resp. stä-

derna.

Konsertföreningen, Svenska stifta-

des i Stockholm 27. 5. 1902 på initiativ

af John May, Tor Aulin, Wilhelm Sten-

hammar och Ludvig Rubenson (sty-

relseled. dessutom Tor Aulin, A. Thiel,

T. Bielke och Anna Rappe) med ända-

mål att genom konserter höja intres-

set för orkestermusik och bringa till

utförande äldre och yngre svensk mu-
sik. Såväl orkesterkonserter som kam-
marmusiksoareer ha föranstaltats. Or-

kestern har utgjort 60—70 för ändarna-
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let engagerade musiker med T. Aulin

som dirigent; under tiden 1902—09 gaf

k. årligen 4—6 orkesterkonscrter i Mus.

ak:s stora sal och 1902—07 årligen 2—

4

folkkonserter med orkester (delvis i

Katarina kyrka), de senare med kom-
munalt anslag (fr. 1904); 1905—07 och

1909 ff. gåfvos dessutom årligen 4 kam-
marmusikkonserter (Aulinska kvartetten

med W. Stenhammar). Med året 1908

beslöt k. att utsträcka sin verksamhet

äfven till att göra svensk musik bekant

i utlandet, och man vann i violinisten

H. Marteau en nitisk hjälpare för för-

verkligandet af detta ändamål. Redan
s. vinter 1908/09 gåfvos konserter i Karls-

ruhe, Dortmund och Altona. Sedan ha
konserter med svenskt program äfven

gifvits i Dortmund (s. d.), Leipzig, Dres-

den, Berlin, Barmen, Diisseldorf och

Darmstadt. Under spelåret 1909/10 anli-

tades för de inhemska konserterna Gö-

teborgs orkesterförenings orkester (T.

Aulin, dirigent); 1910 nedlade föreningen

t. v. sin verksamhet med undantag af

kammarmusiksoareerna. — K:s verk-

samhet särskildt för bekantgörandet af

svensk musik ha varit betydande. I

John May har föreningen haft en nitisk

och målmedveten ledare. — I nära sam-
band med k. stå: F r a n z-B e r w a 1 d-

stiftelsen (s. d.) och Marteau-
fonden (s. d.). — I Köpenhamn ver-

kade 1874—93 en förening med samma
namn ("K oncertforeninge n")

med uppgift att utföra nyare musik för

kör och orkester. C. F. E. Horneman
och Otto Mailing öfvertogo den musika-

liska ledningen. 1874 trädde föreningen

inför offentligheten och gaf sedan tre

konserter årligen i Kasinos stora sal;

flera nyare verk af utländska och danska
kompositörer utfördes. Horneman drog

sig snart tillbaka och ersattes af P. E.

Lange-Miiller; främsta arbetet hvilade

dock på Otto Mailing, hvilken fick mot-

taga flera bevis på sällskapets tacksam-

het, då man 25. 9. 1893 beslöt nedlägga
verksamheten på grund af ekonomiska
svårigheter. — Ett nytt sällskap med
ett motsvarande namn ("D a n s k K o n-

certforenin g") stiftades i den dan-

ska hufvudstaden 8. 6. 1901 med upp-

gift att framföra danska musikverk,
framförallt allt i de större formerna
(styr. bestod af: Gustav Helsted, ordf..

Alfred Tofft, sekr., Vilh. Eosenberg,

skattm., V. Ludvigsen, Fr. Möller, A.

P. Weis, Louis Glass, Leopold Rosen-
feld). D. K. har gifvit 3 konserter år-

ligen, däraf 2 med kör och orkester samt
en med kammarmusikprogram. Allt-

sedan 1904 har sällskapet åtnjutit 5,000

kr. årligen i statsunderstöd. Under de

första 6 åren dirigerade kompositörerna
själfva sina till uppförande antagna
verk; de följande 3 åren var Victor Ben-
dix ensam dirigent och för närvarande
skötes detta kall af Georg Höeberg. Verk
ha uppförts bl. a. af: Em. Bangert, V.

Bendix, A. Enna, N. W. Gade, L. Glass,

G. Helsted, F. Henriques, C. Nielsen, P.

E. Lange-Miiller, A. Hamerik, C. F. E.

Horneman, O. Mailing, G. Höeberg, Wa-
shington-Magnus, V. Rosenberg m. fl.

Konsertmästare (fr. violon solo, eng.

leader), den ledande föi"ste violinisten i

ett kapell, som utför solopartierna; öf-

vertar dirigeringen i kapellmästarens

frånvaro; titeln förekommer f. ggn i

svenska hofkapellet 15. 3. 1738, då Pet-

ter Brandt erhöll denna karaktär. För
närvarande äro L. Zetterquist och G.

Turicchia k. i hofkapellet.

Konsertstycke, konsert i en sats, mera
erinrande om fantasi. Se Ko n s e r t.

Konservatorium, högre utbildningsan-

stalt i musik; ursprungligen en vårdan-

stalt (conservare = vårda), ett skydds-

hem. Man lade i början stor vikt vid

att bereda så mänga elever som möjligt

friplatser samt fri bostad. En del k. ha
ännu bibehållit karaktären af hem, där

elever äfven få bostad och kost. Vid
flera finnas friplatser, så att undervis-

ningen kan bli så billig som möjligt för

de mindre bemedlade. Allt sedan 1700-

talet ha orkesterföreningar ofta kombi-
nerats med ett k., så att man genom k.

skulle kunna få så välutbildade musiker
som möjligt. K:s egentliga stora ut-

vecklingstid är 1700-talet. De viktigaste

k:na äro:

Italien: Real conservatorio San
Pietro a Majella i Neapel, bildadt 1808

genom sammanslagning af fyra andra.
— Liceo Benedetto Marcello i Venedig
(1877 stadsanstalt). — Liceo musicale

Rossini i Bologna (1864; bildadt ur Liceo

filarmonico [stiftadt 1804]). — Regio con-

servatorio di musica 'Giuseppe Verdi' i

Milano (1807). — Regio istituto musicale
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i Florens (1860). — Liceo musicale (Ceei-

liaakademien) i Rom. — Eegio conserva-

torlo di musica i Palermo (1615).

Frankrike: Conservatoire national

de musique i Paris (1784; se A k a d e-

m i). — Schola Cantorum i Paris (1896 af

Vinc. d'Indy m. fl.). — École de musique
classique et religieuse i Paris (1853; bil-

dadt ur Chorons kyrkomusikinstitut af

1817).

England: Royal Academy of music
i London (1822; s. d.). — Royal college of

music i London (1876). — London Aca-
demy of music (1861). — Trinity college

i London (1872). — (Äfven universiteten;

se Doktor).
Amerika: Peabody Conservatory i

Baltimore. — New England Conservato-

ry i Boston. — National Conservatory i

New York. — Scharwenka Conservatory

i New York. — Institute of musical Art
i New York. — (Äfven universiteten).

Holland: K. der Maatschappij tot

bevordering van toonkunst (1862). — K.

i Rotterdam (1845). — Kgl. musikskolan
i Haag (1826).

Belgien: K. i Briissel (1813; med
Fetis till direktör 1832—71 och Gevaert
1871—1909; sedan Edgar Tinel). — K. i

Liittich (1827). — K. i Gent (1833).

Tyskland: Königliche Hochschule
fiir Musik i Berlin (se Hochschule).
— Sternska konserv, i Berlin (se Stern).

— [Neue Akademie der Tonkunst i Ber-

lin; upplöst 1890; se Kullak]. — Königl.

Institut fiir Kirchenmusik i Berlin (1822).

— Klindworth-Scharwenka k. i Berlin

(1881). — Leipzigs k. (s. d.). — Kgl. k. i

Dresden (1856). — Akademie der Ton-

kunst i Miinchen (1846). — Raffkonserv.

i Frankfurt a. M. (fortsättning af Hoch-
ska k.; se Hoeh och R a f f). — Kgl.

Institut fiir Kirchenmusik i Breslau. —
Kgl. k. i Stuttgart (1856).

Österrike: Das K. der Gesellschaft

f. Musikfreunde i Wien (1817). — Horäk-
ska pianoskolan i Wien. — K. i Prag
(1811). — Landesakademie i Ofen-Pest.

Schweiz: K. i Geneve (1835). — Allg.

Musikschule i Basel.

Ryssland: K. i Petersburg (1862; A.

Rubinstein direktör 1862—67). — K. i

Moskva (1866; grundadt af N. Rubin-
stein).

Finland: Musikinstitutet i Helsing-

fors (dir. E. Melartin).

Sverige: Mus. akademiens k. i

Stockholm (se Akademi). — Richard
Anderssons musikskola i Sthlm (se R.

Andersson). — Stockholms musikin-
stitut (se Sigr. Carlheim-Gyllen-
sköld). — Agnes Ekholms sångskola i

Sthlm. — Hedvig Atterbom-Svenssons
musikskola i Sthlm. — Hulda Holm-
ströms musikskola. — Karl Nygrens
sånginstitut i Sthlm. — Sven Kjell-

ströms och Gerda von Sydows musikin-
stitut i Sthlm. — Lindstrands pianoskola
i Göteborg. — Knut Bäcks pianoskola i

Göteborg. — Fru R. Berséns pianoinsti-

tut i Göteborg. — Malmö musikk. (s. d.).

— Sydsvenska musikk. (s. d.).

Norge: Musikk. i Kristiania (1883;

dir. Peter Lindeman). — M. Holmboes
musikinstitut i K: na. — Jeannette Weg-
ners Musikskole i K:na (1899). — Chri-

stian Johnsons Musikskole i K:na (1907).

— Musikakademiet i Bergen (1905; dir.

Torgrim Castberg). — Trondhjems mu-
sikskole (organist O. Skaug).

Danmark: Det kgl. danske Musik-
cons. (1867; se Kjöbenhavns Musikk.).
•— Matthison-Hansens musikk. (1900; se

Matth.-H.). — Glass' musikk. (1877; dir.

Louis Glass). — Hornemans musikk.
(1879; se C. F. E. H o r n e m a n). — Ope-
raskolen (P. Gradmann o. Fanny Gsetje).

— Sophie Oisens k. for klaverspil (1876).

— Orkesterskolan (dir. F. Schnedler-Pe-

tersen). — Wolfgang Hansens kursus i

klaverspil (1889). — Alla i Köpenhamn.
— J. P. Bondesens Musikk., Aarhus. —
Se i öfrigt namnen på stiftarna m. m.
Konsonans, samklang mellan tvenne

toner, hvilkas klangar tänkas smälta
samman. Begreppet k. har under skilda

tider definierats olika. Under 1400-talet

undvek man att sluta ett flerstämmigt
stycke med medklingande ters, enär den-

na intervall ej ansågs höra till k. Un-
der medeltiden gällde endast oktav,

kvint och kvart som k., med 1400-talet

trängde så småningom tersen och sexten
igenom och vunno erkännande som k.

Af treklangens ömvändningar har länge
ej kvartsextackordet ansetts höra till k.

Det skulle synas kunna vara nog att

säga, att välljudet skulle göra interval-

len till k., men välljudet underligger
modets fluktuationer och kan ej få vara
ensamt bestämmande i detta fall. — Se
Klang.

31
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Konsonauta toner, se To u f ö r v a n t-

s k a p.

Konsonerande intervall, se Inter-
vall.
Konstföreningen, se Musikaliska

konstföreningen.
Kontra (lat. contra= emot) ; afser in-

om musiken det djupare liggande. K.-

oktaven, det nedanför grofva (stora)

oktaven liggande heptackordet; beteck-

nas med tecken motsatta de andra okta-

vernas (däraf namnet): C D E F etc.

(äfven ,C ,D ,E ,F etc. och Ci Di Ei Fi

etc).

Kontrabas (it. contrabasso, violone,

contraviolone; fr. contrebasse, basse dou-

ble, basse de violin; eng. double bass). 1.

Det djupaste basinstrumentet inom stråk-

instrumenten; utbildades under 1600-

talet ur violone (6 strängar) och contra-

basso da gamba; de 4 strängarna stäm-

des fordom (intill 1800) som violoucellen:

jC G d a, numera i kvarter: E A d g
(klinga en oktav lägre); tonerna nedan-

för E till C frambringas antingen ge-

nom klaffar (uppfunna af Pittrich), som
förlänga E-strängen, el. genom en extra

.5:te sträng stämd i C. Under förra de-

len af 1800-talet uppträdde ofta vid vir-

tuoskonserterna kontrabasister, livilka

spelade solo. Ännu förekomma konser-

ter af k.-virtuoser. — Till de främsta k.-

spelarna må nämnas: Dragonetti, Be-

rini, Bottesini (besökte Sverige 1877),

August Miiller, Bernier, Abert, Kusse-

witzki m. fl. — Skolor f. k. skrefvo bl. a.

Bottesini, Hause, Bernier, Gouffé m. fl.;

etydverk: Belletti, Negri, C. Rossaro,

Hiserich; konserter och solostycken:

Gouffé, Ed. Stein, Scontrino, Rossaro,

Kussewitzki m. fl. — 2. Ett stort bleck-

blåsinstrument tillhörande tubans grupp
(konstrueradt 1845 af Cerveny) nående
ned till subkontra C. — 3. En labial-

stämma i orgeln, 32 och 16 fot, i styrka

och skärpa ungefär midt emellan Violou

och Principalbas.

Kontrabasun, basun 32 fot i orgeln.

Kontradans (contredanse), en under
1600-talet i England utbildad dans (ang-

läs) och i början af 1700-talet öfverförd till

Frankrike, därifrån den sedan utbredt

sig öfver Europa. Mot slutet af s. årh.

undanträngde k. så småningom de dit-

tills mest populära danserna menuett
och polonäs. Med 1800-talet öfvergick k.

i kadrilj och fransäs. Angläscn uppfat-

tas än som själfständig dans än som
sidoform af k. Riktigast blir väl att

antaga k. ej så mycket som speciell dans

utan som ett visst dansmaner. Namnet
k. kommer af eontre-danse, emedan pa-

ren dansa mot (contre) hvarandra (i st.

f. bakom som i runddanserna, el. bredvid

som i ringdanserna). I denna generella

benämning höra angläs, ecossäs, kadrilj,

lancier och fransäs till k. — Härlednin-

gen k. af country-dance (landtlig dans)

är gammal (Tiirk 1789) och ända in i

senare tider upprepad; dock kan den ej

bevisas blott ur förekomsten af en en-

gelsk dans med detta namn (country-

dance) under 1600-talet, så länge vi ej

veta, huru denna dans verkligen utförts.

Af allt att döma har 1600-talets country-

dans ej utförts på två linjer mot hvar-

andra, och släktskapen synes därför mer
än tillfällig. — C. Envallsson karaktäri-

serar k. 1802 (Sv. mus. lex.) på följande

sätt: "Är glad, munter och sysselsätter

flera personer. Gemenligen består dan-

sen af en kadrilj el. fyra par. Afdelnin-

garna äro korta och takten merendels

lialf; icke ojämn till antalet i afdelnin-

garna men väl kadanserad, kvick och

liflig, och icke desto mindre det hela så

simpelt som möjligt är; ty ju lättare

allting går, desto nöjsammare är dan-

sen." — K. blef populär hos allmogen
vid 1800-talets början och undanträngde
hos danska allmogen (totur, firtur m. fl.)

nästan alldeles polonäsen. I Sverige

dansades k. hufvudsakligen i södra de-

larna, under det att de norra i det läng-

sta fasthöllo vid polonäsen (polskan).

Endast den yngre kadriljen (1830-talets)

vann vid 1800-talets midt äfven odling

i norra Sverige. — Litt.: T. Norlind, Stu-

dier i sv. folklore V; Fi*. M. Böhme, Ge-

schichte d. Tanzes in Deutschland; A.

Czerwinski, Geschichte d. Tanzknnst. —
Se vidare: Kadrilj, Angläs, Ecos-
säs.
Kontrafagott. 1. En oktav djupare

stämd fagott med tonomfånget D—f.;

noteras en oktav högre. — 2, En orgel-

stämma om 16 fot. — Se Fagott.
Koutraoktav, se Kontra.
Kontrapunkt (lat. contrapunctus, it.

contrapunto, fr. contrepoint, eng. coun-

trepoint), konsten att flnna motmelodier
till en gifven melodi (contra = emot.
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punctus= puukt, not). Man fordrar af

denna nya tillagda melodi dels att den
skall harmoniera med den andra, dels

att den själf skall vara en verklig me-
lodi af själfständig art. Under den äldre

tiden, då vokalmusiken var hufvudsa-
ken, utgick man från melodien och lät

harmonien komma i andra rummet; nu
däremot utgår man från harmonien. Där
de gamla tänkte "horisontalt" tänka vi

"vertikalt". K.-läran följer efter harmo-
niläran och förbindes med denna genom
läran om den figurerade satsen. Man
skiljer mellan lika och olika k. och
menar med den förra en sådan k., där

h v a r j e not i motmelodien svarar mot
en not i melodien, med den senare en
sådan, där flera noter i motmelodien
svara mot en not i melodien. Då stäm-

morna alltid intaga samma plats i för-

hållande till hvarandra, säges k. vara
enkel; då däremot stämmorna kunna
omvändas, så att den öfre blir under-

stämma och den nedre öfverstämma,
kallas k. dubbel. Sker denna försätt-

ning af stämman i oktaven, talar man
om "k. i oktaven", sker den i deciman
el. duodeciman är beteckningen "k. i de-

ciman", "k. i duodeciman". Man måste
härvid taga hänsyn till, hvilken inter-

vall som uppstår vid försättningen. Vid
k. i oktaven blir sexten vid ömvändnin-
gen ters, kvinten kvart o. s. v. Vid
den tredubbla kontrapunkten kunna tre

stämmor sins emellan byta plats och
det uppstår således ej mindre än 6 olika

ställningar, vid fyrdubbla, där fyra

stämmor kunna skifta plats, uppstår 24

ställningar o. s. v. Den imiterande
t., där den andra stämman upptar den
första, utgör en öfvergångsform till ca-

non och fuga. — K. hade sin glanstid på
1400-talet med nederländska skolans mä-
stare (Dufay, Okeghem, Josquin des

Prez m. fl.) och utbildades vidare af ve-

netianska skolan (Willaért, Cypriano de

Rore, A. och G. Gabrieli m. fl.) och öf-

verfördes under 1500-talet äfven på den
instrumentala satsen (ricercarformen).

Under 1600-talet erhöll k. sin vidare ut-

veckling genom fugan och nådde sin

fulländning i Händels vokalfuga och

Bachs instrumentalfuga. Under 1700-ta-

lets senare del begynte systematiserin-

gen och kodifieriugen af k:s regler och

grundsatser genom teoretikerna Fux,

Martini, Marpurg, Albrechtsberger m. fl.

Mendelssohns arbete för återupptagan-

det af Bachs och Händels verk ledde till

ett nytt intresse för k. I Berlinerskolan

(Bellermann, Grell, Bussler m. fl.) visade

sig detta intresse särskildt i försök att

uppbygga k. på medeltidens vokala

grund under det Leipzigerskolan (Rich-

ter, Prout, Jadassohn, Rieman m. fl.) bi-

behöll den harmoniska utgångspunkten.

Kontrasubjekt, den kontrapunkterande

första stämman (dux) i en fuga, som
uppbär motharmonien, under det att

comes upptar temat; k. behandlas ibland

som själfständigt tema (dubbelfuga). —
Se Fuga.
Kontratenor, under 1400-talet benäm-

ning på den undre stämman i en tre-

stämmig vokalsats; tenoren var melodi-

förande; ofvanför denna fugerade di-

skanten och nedanför k.; då den fyr-

stämmiga satsen uppstod, delades k. i

contratenor al tus och c. bassus; af

dessa båda stämmor uppstod sedan alt

och bas.

Kontratoner, tonerna i kontraoktaven.

Se Kontra.
1. [de] Kontski, A n t o n i, f . 27. 10. 1817

i Krakau, t 2. 12. 1899 i Ivanitschi vid

Akulovka (guv. Novgorod); pianist; 1829

—32 elev af Field; bodde sedan 1836 i

Paris; företog talrika konsertresor öf-

verallt i Europa; var pianist i virtuos-

tidens anda; skref en mängd kompositio-

ner af salongsmässiga stilen; särskildt

populärt blef stycket: "Le reveil du

lion" (Lejonets uppvaknande).

2. A p o 11 i n a r y K., f. 23. 10. 1825 i

Warschau, t 29. 6. 1879 därst.; violinvir-

tuos; elev af Paganini; 1853—61 kejs.

kammarvirtuos i Petersburg; grundade

sedan i födelsestaden ett konservatorium,

hvars ledare han var till sin död.

Konung för en dag. Si j'étais

roi, kom. opera i 3 a., musik af A. Adam,
text af Dennery och Brésil; premiär Pa-

ris 1853; sv. öfvers. af E. Wallmark; f.

ggn k. t. Sthlm 25. 1. 1881, där den se-

dan intill 1913 gifvits c. 230 ggr; operan,

som varit ovanligt omtyckt i Sverige,

har i öfriga Europa ej blifvit särskildt

uppmärksammad; i Köpenhamn gafs

operan på k. t. af ett operasällskap från

Stockholm med Arvid Ödmann (som Ze-

phoris) somrarna 1883 och 1886 samt
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1887—89, då Ödmann var engagerad vid

k. t. Kphn, — I Göteborg f. ggn 24. 4.

1883.

Konung Gustaf Adolfs jakt,
komedi med sång 3 a. efter Collés "La
partie de chasse de Henry IV", imita-

tion af A. F. Kistell, musik af C. Sten-

borg; premiär å Humlegårdsteatern i

Stockholm 25. 6. 1777.

Konung Richard III af Shake-

speare, med musik af Aug. Söderman;
gafs f. f. ggn på k. t. Sthlm dec. 1872.

— Litt.: Sv. Musikt. 1889 s. 75 (Aug.

Södermans ms.-saml. af A. L[indgren]).

Konung Richard Lejonhjär-
ta, se Richard Lejonhjärta.
Koppang, O., f. 26. 10. 1842; norsk sång-

pedagog; elev af L. M. Lindeman, Edv.
Grieg och Otto Winter-Hjelm; öfverlä-

rare vid Kristiania folkskolor, organist

vid Johannes kyrka därst.; en af ledarna

af statens kurser för utbildning af sång-

lärare i skolan m. m. K. är en varm vän
af klangmetoden (s. d.) och var den för-

sta i Norge, som satte den i system.

Han har utgifvit en beskrifning om den-

na metod samt flera sångböcker för 2-

och 3-stämmig kör, "Sangbok for skoler"

m. m.
Koppel (Copula), en mekanism i or-

geln, hvarigenom en tangent kan öppna
en annan tangents spelventil, så att bå-

das toner klinga på en gång. Man skiljer

vanligen mellan manual- och p e-

d a 1 k. Till det förra slaget höra: u n i-

s o n k. föl-bindande tvenne manualer
med hvarandra (1. och 2., 2. och 3. samt
2. och 3. i en 3-manualig orgel) ; o k-

t a v k. för oktaven öfver (fyrafotsk.,

superoktavk.); oktavk. för oktaven un-

der (sextonfotsk., suboktavk.); dessa två

senare kunna äfven kombineras med
en annans oktav. P e d a 1 k. förena an-

tingen pedal med manual el. äro oktavk.

inom pedalen. Slutligen finnas melodi-

och bask. till förstärkning af öfversta

el. lägsta tonen.

KoraL Inom katolska kyrkan räknar
man sedan medeltiden till k. den s. k.

concentusmusiken el. den melodiska i

motsats till accentus el. den recitati-

viska, talsången. Till k. hörde således

först mässan (kyrie, gloria etc), och guds-

tjänstsången (introitus, graduale etc),

sedan den klosterliga timkursens sång
i vesper, nocturn, laudes etc. Då denna

sång fått sin definitiva ordning genom
Gregorius den store, kallas den äfven

"den gregorianska sången". Den var
redan på Gregorii tid rik på melismer
och blef under medeltidens lopp allt

mera koloraturartad. 1500-talet sökte

restaurera den genom att taga bort en
del sådana prydnader. Därmed åstad-

koms blott splittring, och katolska kyr-

kan saknar ännu i denna dag enhet i

denna sak. Den rent påfliga riktningen

i Italien och Tyskland sträfvar efter

enkelhet, den franska riktningen där-

emot att återställa efter medeltida prin-

ciper med melismer bibehållna, där den
medeltida ti*aditioneu så kräfver. — De
viktigaste källorna för den katolska k,

äro: Dom Joseph Pothier, Les mélodies

Grégoriennes (1880; tysk uppl. 1881); P.

Wagner, Einfiihrung in die gregoria-

nischen Melodien (1901 fl.); Molitor, Die
nachtridentinische Choralreform (1901 f.,

2 bd); se äfven K. Weinmann, Geschichte

der Kirchenmusik (1906).

Den protestantiska k. är när-

mast detsamma som luthersk psalm och

hvilar på strofisk indelning af texten

med hufvudsakligen äfven strofisk me-
lodibildning med samma melodi åter-

kommande för hvarje strof. Denna k.

byggde vidare på medeltidens andliga

folkvisa. Redan 1524 utgaf Johan
W a 1 1 h e r den första koralboken för

fyrstämmig kör med melodien i tenor-

stämman. Den efterföljdes snart af an-

dra i samma riktning. Första steget

framåt mot något nytt blef L u c a s

Osiande rs "50 geistliche Lieder u.

Psalmen" 1580. Här ligger melodien i

diskanten och harmonien är enkel och

ackordmässig. Omkring år 1600 fick ko-

ralen sin högsta blomstring genom J o h.

Eccard, Michael Prätorius och

Hans Leo Hasler. Alla tre lade

melodien i öfversta stämman och sträf-

vade efter enkel harmonibyggnad i de

öfriga stämmorna. Dock var ännu ej

orgelstämman utbildad. Man tänkte sig

koralen som en a capellakör utan hvarje

instrumentalt ackompagnement. Orgeln

omväxlade med kören och beledsagade

den ej. Med instrumentalmusikens fram-

steg under 1600-talet utbildade sig efter

hand orgelackompagnementet och redan

på 1640-talet (Georg Weber m. fl.) finna

vi koralmelodien med besiffrad bas„
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Därmed hade också orgeln blifvit bä-

raren af harmonien, och kören var er-

satt af unison församlingssång (se här-

om T. Norlind, Latinska skolsänger s.

42—44). Den gamla kork. lefde dock
ännu kvar men blef fr. o. m. nu mera
konstmässig, och kyrkomusiken delade

sig i två riktningar, den ena med ut-

bildning af den enstämmiga k. med för-

samlingssång och orgelackompagnement,
den andra med utbildning af den kon-

serterande kyrkostilen med arier, reci-

tativ och körer (se Kyrkomusik).
Under hela 1600-talet gick i den religiösa

diktningen en underström af sentimen-

talitet med strävan efter att låta käns-

lolifvet bli hufvudsaken. Denna rikt-

ning nådde sin höjdpunkt i pietismen.

Dess k.-bok blef J. A. Freylinghausens
"Geistreiches Gesangbuch" af 1706. Här
fick melodien en genomgående arieartad

gestalt. Den följande tiden skulle ännu
ytterligare utveckla denna förkonstlade

stil. Den italienska koloratursängen på-

verkade k., så att den försågs med sira-

ter, drillar och sammanbindande öfver-

gångsnoter, så att melodien fick en vis-

serligen smidig och böjlig gestalt men
samtidigt en mindre värdig karaktär.

Mot denna riktning skedde en reaktion

vid 1700-talets midt, och nu slog man
om till en motsatt öfverdrift att bort-

taga alla sammanbindningsnoter, så att

hvarje stafvelse fick en not. Tempot
utjämnades äfven, så att alla stafvel-

ser blefvo lika långt hållna. Tretak-

ten afskaffades så vidt möjligt, och två-

takten blef grundprincipen. Tempot
blef allt långsammare. Man sökte fram-

för allt värdigheten och högtidligheten.

Denna sträfvan nådde sin kulmen vid

1700-talets slut. Under 1800-talets förra

del skedde ingen nämnvärd förändring

i förhållandena, men efter 1850 ha flera

nyhetssträfvanden gjort sig gällande.

Dessa gå hufvudsakligen i fyra rikt-

ningar. Den ena vill återställa koralen
till samma gestalt som under 1500- och
1600-talen, den andra vill modernisera de

gamla melodierna, så att de så vidt

möjligt passa för vår tid, den tredje

önskar ersätta de gamla melodiei-na med
så många nya som möjligt, den fjärde

håller på den gamla riktningen från

1800-talets början men vill samman-
binda alla de öfriga riktningarnas för-

tjänster med den gamla, så att ej tra-

ditionen brytes samt ej heller ytterlig-

heterna få allt för starkt framträda.
Den reformerta k. fick sin oför-

änderliga form redan på 1500-talet, i det

att man här nöjde sig med att sätta

Davids psalmer på rim och förse dessa

med melodier. Den första versifierade

uppl. utan noter utkom 1542 af Cle-

ment Marot. 1565 utgaf Goudimel me-
lodierna till dessa. Harmonierna voro
enkla, fastän tenorstämman ännu var
den melodiförande. S. å. utgaf Lobwas-
ser en tysk öfversättning och från hans
bok spriddes de reformerta k. öfver hela

Nordeuropa. De reformerta melodierna
ha i det närmaste blifvit oförändradt

bevarade till våra dagar.

Den svenska k:s historia begynte
med 1500-talet och följde i hufvudsak de
allmänna utvecklingslinjerna. Dock tog
man i början mycket mera än i Tyskland
hänsyn till hymnen och sekvensen samt
den katolska k. (antifoner, responsorier

m. m.). Den första k.-boken, "En liten

sångbok" 1553 (fol.- o. kv.-uppl.) innehål-

ler i musik så godt som endast hymner;
Jonae-Rhezelii "Några psalmer" 1619 är

äfven knappast mer än en hymnsamling i

medeltidens anda; de båda "Liber eantus"-

böckerna af 1620 och 1623 innehålla nä-

stan uteslutande antifoner, responsorier

och sekvenser. I de handskrifna kyrko-

sångböckerna finna vi den medeltida ka-

raktären bibehållen långt efter 1650.

Lutherska koraler träffas endast spar-

samt i tryck. Den viktigaste boken är

Pise Cantiones af 1582, men såsom skol-

sångbok står den endast i andra hand
i förbindelse med församlingssången.

Endast 1616 och 1623 års psalmböcker
innehålla lutherska k. i större mängd.
Några nämnvärda koraltryck förekom-

ma sedan ej förrän Jacob Arrhenii

"Psalmeprofver" 1689 och 1691. Af en

viss betydelse blef dock äfven Sam. Co-

lumbi och Gustaf Diibens "Odaj sve-

tica;". I öfrigt fick man nöja sig med
handskrifna böcker. Någon större sam-
ling träffa vi dock ej förrän på 1600-ta-

let med sångboken ur Kalmar bibi.

"Kalmar fol. L" Denna kompletteras

på 1640-talet med "Mönsteråshandskrif-

ten" i samma bibi. Från 1670-talet träffa

vi sedan "Rappehandskriften" i k. b.

Sthlm och slutligen den fullständigaste
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af dem alla: "Kiddarholmshandskriften"

från 1690-talet i Lunds bibi. En ny pe-

riod begynner med koralpsalmboken af

1697. Med denna är en viss norm fast-

slagen, som förblir rättesnöret under

hela 1700-talet och först 1820 ersattes den

af en ny. Denna bok är äfven viktig så-

som den första, hvilken utskrifver eu be-

siffrad bas och därmed fastställer orgelns

uppgift att vara ackompagnementsin-
strument. Nytryck af koralpsalmboken

utkommo under 1700-talet bl. a. 1701,

1739 och 1774. — Jämte den lutherska

k. upptog man dock äfven melodier från

den reformerta psalmen, hvarvid sär-

skildt Lobwassers bok blef källan. Re-

dan 1602 omtalas en i tryck utgifven

öfversättning af Lobwassers bok med
melodier af kapellmästaren Torstenius

Johannes Rhyarender. Denna finnes nu
ej i behåll. 1650 utkom Carl Carlsson

Gyllenhjelms "Konung Davids Psaltare"

med Lobwassers melodier. Under 1700-

talet rönte den svenska k. inflytande

från pietisternas k.-stil. Redan före

Freylinghausens bok utkom 1700 "Sjä-

lens himlalust på jorden" med melodi-

erna redigerade af P. P. Hoppe. Man
nöjde sig i öfrigt med att blott omskrifva

koralpsalmbokens melodier. Sådana re-

viderade upplagor af koralpsalmboken
äro framför allt Zellbell d. ä:s och Chr.

G. Romans koralböcker. Båda dessa

spriddes i afskrifter under 1700-talets

senare del. Först med Vogler och Haeff-

ner på 1790-talet kom äfven reaktionen

till Sverige. Den förres koralbok af

1798 samt "Organistskolans andra del"

inledde och gaf såväl i skrift som no-

ter omständligt besked om utgifvarens

åsikter om koralrevision. Haeffner utgaf

sitt arbete 1808 och aaslöt sig i det stora

hela till Voglers principer. Slutligen

stadsfästes den reaktionära riktningen

genom Hreffners koralbok af 1820 till den
nya psalmboken af 1819. Ett tillägg ut-

kom 1821. Under de följande 20 åren

härskade Hseffners koralbok oinskränkt

och Åhlströms revisionsförsök af 1832

verkar tämligen matt. Föi-st 1841 klaga-

de prästeståndet i riksdagen öfver "ore-

da i kyrkosången", och Mus. ak., som
anbefalldes att yttra sig i frågan, afgaf

20. 3. 1844 ett underdånigt utlåtande,

hvari föreslogs: 1. Antagandet af den
s. k. minimitabellen, eller de hittills gäl-

lande 290 melodiernas reduktion till 169;

2. att ur Åhlströms koralbok skulle gö-

ras val af lämpliga koraler, hvilka i ett

bihang borde medfölja Haeffners; 3. att

Hseffners koralbok med blifvande supp-

lement borde anbefallas till noga efter-

följd vid lutherska gudstjänsten. Genom
skrifvelse af 18. 4. 1844 förklarade sig

konungen gilla de båda förstnämnda
punkterna; vid den tredje fästes däremot
intet afseende. Frågan om revision af

Haeffners koralbok väcktes sedan i Mus.

ak. okt. 1865, då ak:s preeses hertigen af

Österg. (sedermera konung Oscar II) vid

ett sammanträde framställde till diskus-

sionsämne: "Kyrkomusikens närvarande
ståndpunkt i Sverige". Det framlagda
ämnet sysselsatte ak. sedan under åren

1865—67. Man enades till sist om följan-

de punkter: "Koralernas antal skall in-

skränkas, så att församlingen blir mera
förtrogen med psalmsång; anvisning bör

lämnas å de melodier, som företrädesvis

böra användas; koralmelodiernas tonom-

fång bör omfatta ostruket a och tvästru-

ket e. Samtidigt lämnades i uppdrag åt

Franz Berwald att verkställa en omar-

betning af svenska koralboken efter

nämnda beslut. Berwald hann endast

omarbeta psalmerna 1—59, då han bort-

rycktes af döden (ms. af koralb. i Mus.

ak:s bibi.). Akademien uppdrog nu åt J.

A. Josephson att fullfölja koralomarbet-

ningen. J. aflämnade till akademien om-
arbetade melodier till 140 psalmer (nr 60

—200), hvilka 1877 trycktes. Tre är se-

nare skördades äfven han af döden. Se-

dan dess ha de nyss nämnda allmänna
riktningarna inom k.-revisionen äfven

gjoi-t sig gällande i Sverige. Vi nämna
här några representanter och begynna
med de koralböcker, hvilka till största

delen bygga på Haeffner utan att i

nämnvärd grad ändra melodien. Till

denna Hseffnerska grupp höra: P. Pet-

terssons koralpsalmbok af 1858; Lewerths

k.-bok (L uppl. 1860); Mankells af 1865;

Anjou-Törnwalls af 1882; W. Heintzes af

1889; C. W. Rendahls af 1889 (6. uppl.

1903); A. Lindströms af 1892; Nordqvist-

Lagergrens af 1903. — Till den historiska

gruppen, som vill återställa k. i refor-

mationstidens anda, höra bl. a.: B. V.

Hallbergs af 1882; C. R. Humblas af

1885; J. F. Lagergrens (Melodiarium) af

1886. En ställning för sig intager R. No-
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rens och J. Moréns "Valda koraler i

gammalrytmisk form" af 1891 och 94

samt sällskapet "Svenska kyrkosångens
vänners" koralb. af 1901 (2. nppl. 1903). —
Till den tredje gruppen, som dels vill i

modern anda rytmisera koralerna dels

vill ersätta föråldrade med nya utifrån

lånade eller nykomponerade, höra bl. a.:

I. Sandströms af 1877; C. E. Södlings af

1878; N. E. Aujous af 1899; C. J. Stoc-

kenbergs af 1899; Fr. Hjorts af 1906.

Slutligen tillhör J. Lindegrens koralbok

af 1905 den eklektiska riktningen, hvil-

ken söker taga det bästa af alla rikt-

ningarna för att därigenom anknyta det

gamla med det nya. Ett nytt själfstän-

digt uppslag är Pr. Nodermanns och Fr.

Wulffs koralb. af 1911, hvars ställning

Pr. N. karaktäriserar som "Hseffneriausk

med anstrykning af nyrytmicism".
De viktigaste danska koralböckerna

äro: för reformationstiden Hans Thomis-
söus af 1569 och Niels Jespersöns af 1573

(båda i senare tillökade nyupplagor);

sedan Kingos graduale af 1699. Den re-

formerta riktningen representeras af

Anders Arreboes Davids psalmer af 1627.

1700-talets förkonstlade riktning har sin

danska k.-b. i F. Chr. Breitendichs af

1764. Reaktionen mot denna inträdde i

.

Danmark ej så hastigt som i Sverige och

förberedes noggrannt af en tid, då en-

kelheten och folkligheten är hufvudsa-
ken. Närmast Breitendich står Schiör-

ring med k.-b. af 1778. (Kirkemelo-

dier) ; restitutionen begynner sedan med
samma förf:s koralb. af 1783. Helt
inne i reaktionens farvatten står Dan-
mark sedan med Zincks af 1801. Denna
efterföljes af Weyses af 1839 och Berg-

greens af 1853, båda danska "Haeffneria-

ner". En fortsättning af Berggreeus är

närmast Bielefeldts af 1901. Den grundt-

vigska psalmsången i nyare anda har
skapat en egen själfständig riktning

med nya känslofulla melodier i modern
folkvisstil. Hit hör särskildt H. Rungs
"Tilla?g til Weyses koralbog". Af kom-
positörerna till de nya psalmerna må,
förutom Eung själf, nämnas: Weyse, J.

P. E. Hartman, L. M. Lindeman o. Bar-
nekow. Genom den danska folkhögsko-

lan som förmedlare har äfven många af

denna riktnings melodier nått Sverige

och den svenska allmogen (genom sv.

folkhögskolan). Den grundtvigska psalm-

sången har sin rot i 1830-talets danska
romans.

Den norska k.-b. af Haeffnersk typ
är O. A. Lindemans af 1835. En nyare
mera på rytmisk grund hvilande k.-b.

är L. M. Lindemans af 1877. — Den f i n-

s k a hufvudkoralboken är "Den finska

ev.-luth. kyrkans koralbok" af 1909 utg.

af I. Colliander, R. Faltin och M. Ny-
berg.

Litt. Allmänna källor: v. Win-
terfeld, Der evang. Kirchengesang (1843

—47, 3 bd); Tucher, Schatz des evang.
Kirchengesangs (1848, 2 bd); E. E. Koch,
Geschichte des Kirchenliedes (1890);

Kiimmerle, Encyklopädie der evang.

Kirchenmusik (1888—95, 4 bd); J. Zahn,
Die Melodien der deutschen evang. Kir-

che (1887—93, 6 bd); Wolfrum, Die Ent-

stehuug u. erste Entwicklung des deut-

schen evang. Kirchenliedes (1866—76, 8

bd); K. F. Beckcr, Die Choralsammlung-
en der verschiedenen Kirchen (1845). —
Svensk k.-historia: T. Norlind, Sv.

musikhistoria (1901); s. förf.. Latinska
skolsånger (1909); s. förf., Svenska kyr-

kosångböcker fr. 1500- och 1600-talen

(Kult o. Konst 1906); Pr. Nodermann,
Studier i sv. hymnologi (1911; den vik-

tigaste och öfversiktligaste handboken
med utförlig koralhistoria för Ha?ffners

k.-b.); D. Rudin, Något om de rytmiska
koralerna (1909); Mus. ak:s handlingar

(nästan alla årg.); J. Beckmann, Psalm-
historia (1883). Se äfven under Sven-
ska kyrkosångens vänner samt
Rich. Norén, H. W a 1 1 e r i u s m. fl.

— Dansk k.-historia: Th. Laub, Om
Kirkesangen (1887); H. Nutzhorn, Den
danske Menigheds Salmesang i Refor-

mationstiden (1909—13; det utförligaste

med melodihistoria). — Finsk källa bl. a.

I. Krohns "tlber die Art u. Entstehung
der geistlichen Volksmelodien in Fin-

land", Helsingf. 1899.

Koralnoter, se Notskrift.
Körda, sträng på ett instrument; ton.

Kornett (fr. cornet ä pistons). 1. Ett

bleckinstrument, som närmast utgör en
utbildning af postliornet med tillsats af

tre ventiler; klangen är midt emellan

trumpet och horn; går tämligen högt;

användes vanligen i stämningen B el.

Ess. — 2. En blandad stämma i orgeln.

Som 5-korig börjar den med tonerna C
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c g c' e' motsvarande 8, 4, 2-/3, 2 och
1^/5 fots tonhöjd; som 4- eller 3-korig

har den själfskrifvet motsvarande antal

mindre.

Kors ip, den kromatiska höjningen af

en ton.

Korstämmor i en orgel äro sådana,

som hafva mer än en pipa för hvar-

je tangent; benämnas äfven niixturer

(blandade stämmor); deras uppgift är

att förstärka grundstämmornas öfverto-

ner, och pipserierna (körerna) bestå där-

för af oktaver, kvinter, terser och någon
enstaka gång septimor. K. ha öppna
pipor af vid principalmensur. Tvåkori-

ga stämmor (med två tonserier i olika

tonläge) äro: Piffaro, Rauschkvint, Ses-

quialtera; flerkoriga: Kornett, Mixtur,

Scharff, Cymbel m. fl.

Korton, den vid orgeln fordom bruk-

liga stämningen, en hel ton högre än
kammartonen (s. d.). En intressant

redogörelse för k. och kammarton finnes

i Hiilphers' Hist. afh. (1773) s. 318 f.

Korum (af lat. chorus, en sjungande
skara), en gudstjänst, som morgon och
afton förrättas vid hvarje svensk trupp
och består däri, att en psalmvers sjun-

ges före och efter en bön.

Kothe, Bernhard, f. 12. 5. 1821 i

Gröbnig i Schlesien, f 25. 7. 1897 i Bres-

lau; elev af institutet för kyrkomusik i

Berlin och A. B. Marx; 1851 kyrkomusik-
direktör i Oppeln; 1869—96 seminariemu-
siklärare i Breslau; grundade en Cecilia-

förening för katolsk kyrkomusik och ut-

gaf flera kyrkliga musiksamlingar: "Mu-
sica sacra" (för manskör), "Singtafeln"

(för sångunderv.); skref böckerna: "Die
Musik in der kath. Kirche" (1862), "Die
Orgel und ihr Bau" (1887); utgaf tills,

m. Forchhammer: "Fiihrer durch die

Orgelliteratur" (1890, ny uppl. 1909);

komponerade orgelsaker, motetter, pre-

ludier m. m.

Kothen, Carl Axel, f. 15. 8. 1871 i Fre-
drikshamn, Finland; student 1894; elev af

Helsingfors' musikinstitut (M. Wegelius
i teori) 1894—95; studerade sång under S.

Sparapani och A. Lucidi i Eom 1896—97;

hösten 1897 sångelev af A. Cotogni i Pe-

tersburg och F. Försten i Wien; stude-

rade vidare 1898—99 samma ämne i Paris
för m:me E. Colonne och G. Ville samt
komposition för A. Lucidi i Rom; 1900

erhöll han magistergraden i musik med

diplom vid "Regia Accademia di Santa
Cecilia" i Rom; verkade 1900—06 som
privat lärare i solosång i Helsingfors
och startade 1904 tills. m. några unga
musiker tidskriften "Finsk Musikrevy"
och var dess förste hufvudredaktör; 1906

—08 elev af L. Thuille och W. Courvoi-

sier i Miinchen i komposition och insti;u-

mentation; är sedan hösten 1908 lärare

i solosång vid Helsingfors' musikinsti-

tut. K. har alltsedan 1906 uppträdt som
konsert- och kyrkosångare (baryton) i

Helsingfors, Berlin, Paris, Petersburg
m. fl. städer. K:s kompositioner omfatta
omkring 30 opus, af hvilka må nämnas:
"Vågorna sjunga", för manskör m. ork.

(1908); orkestersuite "Kristina Vasa"
(mellanaktsmusik till skådespelet "Kr.

V." af F. Lindberg; 1908); "Finlands
namn", för manskör, baryton och ork.

(1910); kantat vid Vasa stads 300-års-

jubileum (1911); "Till musiken" för bl.

kör, solo och ork. (1911); dessutom en

stor mängd solosånger vid piano (op. 1,

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21,

22, 25), pianostycken och manskörer.
Kotilainen, Otto, f. i Heinävesi soc-

ken, Finland, 5. 2. 1868; elev af musik-
institutet i Helsingfors och Filharmo-
niska sällskapets orkesterskola (M. We-
gelius i teori och J. Sibelius i komp.);

har äfven idkat musikstudier i Berlin;

hufvuddirigent vid sång- och musikfe-
sten i Joensun 1807 samt vid Soisalo

ungdomsföreningars sång- och musikfest
i Heinävesi 1911; musikkritiker i dag-

liga tidningarna "Suomalainen Kansa",
"Helsingin Sanomat" och musiktidnin-

gen "Säveletär". Af hans kompositioner
märkas: Suite för ork., Legend för stråk-

ork., musiken till teaterstycket "Pärtty-

lin yö" (alla i ms.); dessutom (i tr.):

mus. till teaterst. "Seikkailu jalkamat-
kalla", Impromptu f. violin och piano

(1912), Romans f. violin o. piano (1907),

Cygneuskantat (1910), Festsång m. horn-

ack. (1911) samt en mängd solosånger,

körer m. m. (däribland flera prisbe-

lönta).

Koto, japanskt instrument tillhörande

gruppen af harpinstrument. Se J a-

p a n s k a m u s i k e n.

Kotaebue, August Fr. Ferd. von, f.

3. 5. 1761 i Weimar, t 23. 3. 1819 i Mann-
heim (mördad); berömd diktare; skref

bl. a. operatexterna till "Fanchon" (Him-
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mel 1805) och "Die Ruinen von Athen"
(Beethoven 1811); utgaf äfven 1815 och

1817 i Leipzig en "Opern-Almanacli".

Kovarovic, Karl, f. 9. 12. 1862 i Prag-

elev af konserv, därst.; sedan 1899 ka-

pellmästare och operaclief vid böhm.
Landsteatern; har komponerat flera ope-

ror ("Zenichové" 1844, "Na starém Ce-

lidle" m. fl.), en pianokonsert, solosånger

och körer.

1. Kraft, Anton, f. 30. 12. 1752 i

Rokitzen, Böhmen, t 28. 8. 1820 i Wien;
violoncellist; anställd vid flera furstliga

kapell (Lobkowitz 1795—1820 m. fl.); elev

af Haydn; komponerade en cellokonsert,

6 cellosonater, 3 duos concertants för c.

och violin, 2 duos f. 2 c, flera trio för

instrumentet baryton (bordone).

2. N i k o 1 a u s K., f. 14. 12. 1778 på
Esterhazy, f 18. 5. 1853 i Stuttgart; den

föreg:s son; violoncellist; medlem af

Schuppanzighkvartetten; 1796 kammar-
musiker hos furst Lobkovitz; studerade

1801 i Berlin hos P. Duport; 1809—14 an-

ställd i hofkapellet i Berlin och 1S14— 34

i hofkapellet i Stuttgart; komponerade
för sitt instrument bl. a. 5 konserter,

1 fantasi, 3 divertissements för 2 celli,

2 duor för c, karaktärsstycken, en polo-

näs, bolero m. m.; dessutom en stråk-

kvartett.

Krakoviak (fr. Cracovienue), polsk

dans i 'A-takt från Krakaunejden; dan-

sas i början långsamt sedan efterhand

raskare och slutar i tämligen raskt tem-

po; anses i allmänhet som en af Po-

lens äldsta danser. Då den är en par-

dans med flera moderna turer, måste den
antingen ha mycket förändrats under
tidernas lopp eller också vara yngre än
man i allmänhet antar. Melodierna visa

ej heller någon ålderdomlig prägel. K.

är i motsats till kujaviakdansen mest
herrskapsdans. K. kombineras numera
ofta med masurkan el. kujaviak och tjä-

nar då som gängen fördans, hvilken

förbereder den sprungna, lifliga efter-

dansen. — Af kompositörer, som skrif-

vit k., är Chopiu mest känd (op. 14). Af
andra må nämnas: Krzyzanovski, No-
skovski och Paderevski samt Herz och
Wallace. — Litt.: F. Starczcvski, Die
polnischen Tänze, Smlb. d. IMG II.

Krarup-Hansen, J o h a n n e, f. 15. 6.

i Vindiug vid Vejle, Danmark; opera-

sångerska (kgl. kammarsångerska); elev

i sång af L. Rosenfeld och Kutzbach i

Dresden; debuterade å k. t., Kphn, 1899

som Orpheus i "Orpheus o. Eurydice";

sjöng sedan bl. a. med stor framgång
Wagnerpartier. Af hennes roller märkas:
Carmen, Azucena i "Trubaduren"; Amne-
ris i "Aida"; Dalila i "Samson o. Dalila";

Ortrud i "Lohengrin"; Fricka i "Rhen-
guldet"; Erda i "Siegfried"; Malfred i

"Liden Kirsten"; Morgiane i "Aladdin",

Gertrud i "Prinsessen på ärten" m. fl.

1. Kraus, Fredrik, f. i Jönköping
1724, död i Lund 1780; dir.-mus. vid Lunds
univ. fr. 1748 till sin död. Hans själf-

biogr. finnes i Hiilphers ms.-samling till

orgelverksbeskrifningen i Västerås' bib-

liotek.

2. J o s e p h Martin K., f. 20. 6. 1756

i Miltenberg vid Main, f 15. 12. 1792

i Stockholm; fadern, som själf var ju-

rist, lät utbilda sonen i samma yrke,

och han flck sålunda studera vid gym-
nasiet i Mannheim 1768—73, sedan vid

universiteten i Mainz (1773), Erfurt (1774

—76) och Göttingen (1776—78); under

dessa juridiska studier hade han äfven

haft tid till litterär och musikalisk sys-

selsättning; sä utgaf han 1773 eu sam-

ling af 15 idyller, 1776 ett sorgespel i 3

a. "Tolon", och 1777 en skrift polemi-

serande mot Forkel: "Etwas von und
iiber Musik" (utan att sätta ut sitt

namn); i musik hade han bl. a. åtnjutit

Voglers undervisning i Mannheim; från

Erfurt hade han gjort en resa till Ham-
burg och där lärt känna Phil. Em. Bach;

redan under Erfurttiden hade han för-

sökt sig som kompositör i skilda rikt-

ningar; så omtalas, att han skrifvit 2

oratorier till egna ord, "Jesu födelse"

och "Jesu död", samt några andra verk

för kyrkan. I Göttingen stiftade han
bekantskap med en svensk studerande,

Karl Stridsberg, och båda knöto ett fast

vänskapsband, som skville bli af stor be-

tydelse för K:s framtid. Stridsberg

skref i Göttingen texten till operan

"Azire", hvilken tonsattes af K. Strids-

berg reste 1777 hem och rekommende-
rade nu sin vän till hofkapellet i Stock-

holm; man intresserade sig lifligt för

honom och K. beslöt sig för att resa;

3. 6. 1778 anlände han till den svenska

hufvudstaden. Här hade han i början

svårt för att göra sig gällande i de mu-
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sikaliska kretsarna, men genom infly-

telserika gynnare lyckades han slutli-

gen få i uppdrag att komponera musi-
ken till en opera af Kellgren: "Proser-
pine". Operan gafs sommaren 1781 på
Ulriksdals slott i konungens närvaro.
K. lyckades genom denna opera så full-

ständigt vinna konungens bevågenhet,
att han redan 23. 6. s. å. fick kallelse
till andre hofkapellmästare med 500 rdr.

sp. i årlig lön och inkomsten af tredje
representationen af hvarje ny opera af
honom komponerad. Samtidigt erhöll
han löfte om att året därpå få företaga
en utrikesresa "för att än vidare full-

komna sin smak och insikter"; dess-
utom fick han förbinda sig att efter
hemkomsten stanna minst 10 år i konun-
gens tjänst och under denna tid ställa

i ordning undervisningsverket vid ope-
ran. K. syselsatte sig nu närmast med
en opera "Aeneas i Karthago", till hvil-

ken Kellgren skrifvit texten. Operan
skulle ges vid operabyggnadens invig-
ning, men detta omöjliggjordes, där-
igenom att sångerskan K. F. Miiller i

början af 1782 rymde ur landet. Nau-
manns opera "Cora och Alonzo" be-
stämdes då i stället till invigningsstycke
och K:s stora opera gafs först långt
efter kompositörens död under titeln

"Dido och Aeneas" (s. d.) 18. 11. 1799.

Så snart Naumann anländt till Stock-
holm, begaf sig K. 7. 10. 1782 på sin
utländska resa. Han for först till Tysk-
land, där han bl. a. i Wismar skref en
kantat till Gustaf III:s födelsedag 22. 11.

1782, sedan till Italien, där han i Florens
sammanträffade med konung Gustaf
och var honom sedan följaktig till Rom.
Efter en kortare vistelse i Neapel, re-

ste han så öfver Livorno och Marseille
till Paris, dit han anlände i juli 1784.

Pä Gustaf III:s befallning komponerade
han här till Moliéres Amphitrion "Qua-
tre intermédes, avec un divertissement".
Efter någon tids vistelse i London 1785
återvände K. till Paris och afvaktade
där order om sin hemresa. En sådan
erhöll han emellertid först 1786. I juni
lämnade han den franska hufvudstaden
och var åter i Stockholm jan. 1787. Ee-
dan 1. 7. s. å. erhöll han förordnande att

vara ordinarie kapellmästare och till-

trädde denna sin befattning efter Utti-

nis afgång 24. 2. 1788. Han kvarstod

på denna post till sin död. De verk
K. skref för scenen efter sin återkomst
voro tämligen få. För dramat "Visit-

timman" (uppf. 2. 6. 1787) komponerade
han en aria: "Hör mina ömma suckar
klaga". S. å. utarbetade han äfven mu-
siken till komedien "Soliman II" (22. 9.

1789). Hela hans öfriga kompositoriska
verksamhet för operan inskränkte sig

till smärre musikinlagor i operor. Bland
dessa må nämnas: några arier och ku-

pletter till komedien "Flintbergs bröl-

lop" (7. 1. 1788); en aria till dramat
"De mexikanska systrarna" (13. 10. 1789);

ouverture, körer och arier till komedien
"Äfveutyraren" (7. 10. 1791); musiken till

komedien "Marknaden" (uppf. på hertig

Karls födelsedag 1792); slutligen några
körer till Adlerbeths tragedi "Oedipe"
(10. 3. 1792). Det sista året af hans lif

blef rikt på stora tonskapelser. Ko-
nung Gustafs död gaf anledning till två
kompositioner i större stil, ett instru-

mentalverk vid bisättningen i april

(C-moll) samt en kantat för solo, kör och
orkester vid begrafningen i maj. Detta
senare blef hans sista arbete, men äf-

ven hans största. Renare och djupare
kunde han ej ha tolkat sin sorg öfver

sin store välgörares bortgång än här.

Såväl samtid som eftervärld har varit

ense om att förklara denna kantat för

ett storverk för alla tider.

K. skref jämte sina verk för teatern

flera symfoniska, hvilka afgjordt ställa

honom bland samtidens främsta. P. Fri-

gel säger i sin karaktäristik af K.: "K:s
symfonier äga alla ypperligt värde och
äro fulla af karaktär, än högtidliga och
praktfulla (D-dur 1789), än briljanta och
naiva (Ess-dur), än allvarsamma och
dystra (D-moll), än sorgliga och sönder-

slitande (C-moll 1783)." Af dessa är D-
mollssymfonien med fuga till större de-

len af Albrechtsberger. Af K. är blott

första Largot, hvilket han sedan an-

vändt som introduktion till Begrafnings-
kantaten. För kammarmusik skref han:
en kvintett i D-dur (Wien 1783), 7 stråk-

kvartetter, en sonat för violin och cello,

4 för violin och piano samt en sonat för

flöjt och altviolin. Af pianokompositio-

ner märkas: 2 pianosonater, ett tema
m. var. (tr. i Mus. Tidsf.), ett rondo m.
var., en kontradans. Slutligen märkas
en del solosånger med piano, af hvilka
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1796 på Breitkopf & Härtels förlag ut-

kom en samling "Viugt airs et chan-

sons"; 7 trycktes i Mus. TidsförJr.; 19

förblefvo manuskript. I sin sångmusik i

den mindre stilen är K. mindre naturlig.

Stilen verkar torr, och melodien saknar

rätt uttryck. Hela hans naturell låg

bäst för de stora formerna. Det var må-
hända just detta storslagna, djupa och

taukedigra hos K., som gjorde, att han

ej af sin samtid blef rätt uppskattad.

Man fann honom "något för mörk i sitt

maner". För eftervärlden står han där-

emot som Gustavianska tidehvarfvets

helgjutnaste och formrenaste tonskald.

— Om K. som kompositör yttrar P. Fri-

gel: "Hufvuddraget i K:s musik var

energi, likasom i hans snille och tänke-

sätt. Hit hänförde sig alla hans egen-

skaper af hans komposition. Ingen vi-

sade sig till hälften, utan alla voro hela

och fullbordade, men gingo icke utöfver

gränsen af det sanna och naturliga. Man
såg i hans sättning, att han älskade

Glucks stil, som ock bäst stämde öfver-

ens med hans manliga karaktär. Där-

för, ehuru man ej kan frånkänna honom
de egenskaper, som merendels hos andra

kompositörer finnas strödda och omfatta

hos den ene mest det behagliga, hos en

annan det naiva och lekande, hos en

tredje det ömma och smältande, såg man
likväl, att hos K. var det djupa, det

dystra, det nervfulla egentligen rådan-

de, där han visade sin fulla mästarstyr-

ka, och hvaruti, om icke en för tidig

död mellankommit, han med tiden sä-

kert hunnit till Glucks fullkomlighet i

den lyriska, äfvensom han i instrumen-

talmusiken till en viss höjd redan upp-

hunnit Haydns lekande och naiva samt
Mozarts högst öfverraskande och sång-

bara sätt och ändtligen i kyrkomusiken,
hvartill han satt allenast få stycken, till

Händels majestät och jättestyrka, helst

om han lefvat i ett land, där kyrkomu-
siken varit mera känd och älskad." —
24. 5. 1798 anställdes i Riddarhussalen en

minnesfest öfver K., hvarvid talet hölls

af hans gamle vän Karl Stridsberg. Äf-

ven iippfördes flera af hans kompositio-

ner. — På K:s graf vid Tivoli pä stran-

den af Brunnsviken kvarstod ännu 1825

en liten murknad, hvitmålad träpyramid
med följande inskrift: "Hier ruhet der

Kapellmeistcr Josef Kraus, geboren 1757

[oriktigt årtal] — gestorben 15 Dec. 1792.

Durch ausgezeichnete Verdienste geehrt

von Fursten, geschätzt von Kennern,

durch sanften Umgang geliebt von Al-

len." 1846 ersattes detta monument med
ett annat af sandsten. — En tämligen

fullständig samling af hans kompositio-

ner förvarar Uppsala bibi. (till stor del

gåfva af Fr. S. Silverstolpe). Flera orig.-

ms. finnas äfven i Mus. ak:s bibi. Litt.:

[Fr. Sam. Silverstolpe] Biogr. af Kraus
(1833), med förteckning af hans komp.
samt dessutom 50 bref från honom (då

H. Riemann i sitt lex. meddelar, att k. b.

i Berlin har hans själfbiogr., kan ej me-
nas annat än ett ex. af denna bok, som
i Eitners Quellenles. får heta "K:s själf-

biografi"); K. Stridsberg, Åminnelsetal

öfver K. (1798), med en karaktäristik öf-

ver hans kompositioner af P. Frigel; A.

Lindgi-en, Sv. hofkapellmästare (1882);

Sv. Musikt. 1883 s. 96 och 1884 s. 9; C. A.

Forssman, Om J. C. Haeffners verksam-

het (s. 15 f.); P. C. Boman i Ny tidn. f.

mus. 1854; Kellgrens saml. skr. I, 229 ff.;

C. F. Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar;

Eitners Quellenlex.; Fetis, Biogr. univ.;

T. Norlind, Sv. musikhistoria.

3. Ernst K., f. 8. 6. 1863 i Erlangen;

operasångare (tenor); utbildad i Milano

och af fru Schimann-Regan i Miinchen;

1893 engagerad i Mannheim och sedan

1896 vid k. op. i Berlin; k. kammarsån-
gare; K:s härliga och klangfulla tenor

har särskildt gjort sig väl gällande i

Wagnerpartier; däribland särskildt som
"Siegfried"; K. har äfven sjungit vid

festspelen i Bayreuth; af hans roller

märkas: Siegmuud, Walther, Erik, Tri-

stau, Tannhäuser, Max, Tamino, Masa-

niello. K. har äfven gästat England och

Amerika.
4. Felix von K., f. 3. 10. 1870 i Wien;

sångare (basbaryton); elev af Stockhau-

sen; har äfven med allvar studerat mu-
sikhistoria och blef fil. d:r vid univ. i

Wien 1894; alltsedan 1899 har han sjun-

git vid festspelen i Bayreuth i roller

som Hagen, Gurnemanz, Titurel, Landt-

grefven och Märke. K. blef 1908 sång-

lärare vid k. ak. för musik i Miinchen.

— K. är gift med altsångerskan A d r i-

enne Osborne (f. 1873 i Buffalo).

Hon har som konsert- och operasånger-

ska gjort sig fördelaktigt känd i Tysk-

land.
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1. Krause, T h e o d o r, f . 1. 5. 1833 i

Halle a. S.; sängdirigent och pedagog;
elev af M. Hauptmann och E. Grell

m. fl.; grundade 1880 Nikolai-Marien-
kyrkokören i Berlin; dirigerade någon
tid äfven den Seiffertska sängförenin-
gen; äfven musikreferent; 1887 k. mu-
sikdirektor; 1894 professors titel; 1895

sånglärare vid k. institutet för kyrko-
musik. K. har uppfunnit en metod att

med s. k. vandrande noter ("Wander-
noten") lära elever sjunga från bladet;

utgaf härom: "Die Wandernote" (1888;

3. uppl. 1900); "Deutsche Singeschule"

(4 hftn 1888; 6. uppl. 1901); skref dess-

utom "tlber Musik und Musiker" (1900);

komponerade ett 100-tal andliga och
världsliga sångverk (däribland prisbe-

lönta manskörer).

2. Anton K., f. 9. 11. 1834 i Geithain,
Sachsen, t 31. 1. 1834 i Dresden; piano-
pedagog; elev af konserv, i Leipzig 1850

—53; dirigent för Concordia-konserterna,
sångföreningen och Liedertafel i Bar-
men 1859—97; komponerade pianosaker,
sånger, körverk samt instruktiva sona-
ter, sonatiner och etyder.

3. 1 i v o K. f. 2. 7. 1857 i Köpen-
hamn; oboist; elev af konserv, i Kphn
1873—77; hofkapellist 1882; komponerade
bl. a. en violinsonat, en stråkkvartett,

solost. för oboe samt en opera "Popoff"
(1912). K. har äfven i 2 år varit opera-
repetitör.

Krauss, G a b r i e 1 e, f. 24. 3. 1842 i

Wien, t 6. 1, 1906 i Paris; operasån-
gerska (sopran); elev af konserv, i

Wien; 1860—68 anställd vid hofoperan
därst.; var sedan intill 1887 engagerad
vid St. operan i Paris, där hon länge
var en framstående kraft; af hennes rol-

ler märkas: Norma, Fidelio, Judinnan,
Valentine, Aida, Afrikanskan, Jeanne
d'Arc, Pauline i "Polyeucte" m. fl.

1. Krebs, J o h a n n L u d w i g, f. 10.

2. 1713 i Buttelstädt vid Weimar, f jan.

1780 i Altenburg; 1726—35 elev af J. S.

Bach vid Thomasskolan i Leipzig; or-

ganist i Zwickau (1737), Zeitz (1744) och
Altenburg (1746). K. var god organist
och ansågs som en af Bachs bästa ele-

ver; komponerade orgelsaker, sonater
pianokonsert, triosonater m. m. En
samlad upplaga af hans orgelverk ut-

gafs af Heinrichshofen i Magdeburg.

2. Karl August K., f. 16. 1. 1804 i

Niirnberg, f 16. 5. 1880 i Dresden; hette

urspr. Miedke; dirigent, pianist och
komponist; 1826 3. dirigent vid hoftea-
tern i Wien; 1827 kapellmästare vid
Stadtteatern i Hamburg; 1850—72 hof-

kapellmästare i Dresden; ansågs som en
af sin samtids bäste dirigenter; kompo-
nerade sånger, körverk, 2 operor, piano-
saker m. m.

3. Aloysia K.-M i c h a 1 e s i, f. 29. 8.

1826 i Prag, t 5. 8. 1904 i Dresden; den
föreg:s hustru; var en firad sångerska
(Hamburg, Dresden); gift 1850.

4. Mary K.-B r e n n i n g, f . 5. 12. 1851

i Dresden, t 27. 6. 1900 därst.; dotter till

de båda föreg.; pianist; företog flera

konsertresor och slog sig till sist ned i

Dresden.

5. Karl K., f. 5. 2. 1857 i Hanseberg
vid Königsberg i N.; musikhistoriker;

elev af Ph. Spitta i Berlin; dr. phil.

1895; musikkritiker i "Vossische Zei-

tung", "Möderne Kunst", "Deutsche
Rundschau" m. fl. tidningar och tidskrif-

ter; skref bl. a. "Die besaiteten Klavier-

instrumente bis zu Anfang des 17.

Jahrh." (Viertelj. d. MW. 1892); "Dit-

tersdorfiana" (1900); "Haydn, Mozart u.

Beethoven" (1906).

Krehl, S t e p h a n, f. 5. 7. 1864 i Leip-

zig; elev af Leipzigs och Dresdens kon-
servatorium; 1889 lärare i piano och
teori vid konserv, i Karlsruhe; 1902 i

liknande ställning vid Leipzigs kon-

serv.; utgaf: "Praktische Formenlehre"
(1902), "Allgemeine Musiklehre" (1904;

sv. öfvers. 1912), "Kontrapunkt" (1908),

"Erläuterungen . . . zur Komposition der

Fuge" (1909); komponerade: en violin-

sonat op. 8, pianokvintett op. 19, klari-

nettkvintett, pianostycken, sånger, mans-
kvartetter m. m.

Kreisler, Fritz, f. 2. 2. 1875 i Wien;,
elev af Hellmesberger i Wien, Delibes

och Massart i Paris; har som violinist

berest Europa och vunnit stort anseende
för gediget spel; besökte Norden upp-
repade gånger; är för närvarande bo-

satt i London. — Svensk biografi i Sv.

Musikt. 1908 s. 146 och 1909 s. 93.

Kremser, E d u a r d, f. 10. 4. 1838 1

Wien; sedan 1869 kördirigent för Wiener
Männergesangverein; har komponerat
flera pianostycken, körsånger, flera ope-
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retter, manskörer med orkester ("Bal-

kanbilder", "Prinz Eugen", "Das Leben

ein Tanz", "Im deutschem Geist", "Al-

tes Weihnachtslied"); utgaf "Altnieder-

ländische Volkslieder" för manskör, soli

och orkester.

Kretma-Ekstéen, Tia, f. 19. 3. 1865 i

Elberfeld, t i Aix, Provence, 12. 8. 1901;

konsert- och oratoriesångerska (hög so-

pran); utbildad af fru Peschka-Leutner

i Wiesbaden och fru Amalia Joachim i

Berlin; erhöll sin sista utbildning ge-

nom Fritz Arlberg; uppträdde f. ggn
offentligt i Stuttgart 20. 11. 1889 å en

konsert; sjöng sedan med stor framgång
i Tyskland, Holland samt lät f. ggn
höra sig i Köpenhamn i Musikförenin-

gen 21. 1. 1892; sjöng dessutom i den dan-

ska hufvudstaden å egna konserter och

medverkade vid flera samt vann varmt
erkännande för sin vackra välskola de

stämma; ingick sept. 1893 äktenskap

med godsägaren Claes J. Ekstéen, Voll-

sjö, Skåne; bodde sedan å Vollsjögärden

1893—96 och företog därifrån konsertre-

sor bl. a. till Helsingfors 1893, Köpen-

hamn 1895 och Kristiania s. å.; efter

IV2 års vistelse i Lund, under hvilken

tid hon äfven lät höra sig i de skån-

ska städerna, flyttade hon till Aix i

södra Frankrike och sjöng i detta land

bl. a. i Paris, där hon vann stor popu-

laritet.

Kretschmer, Edmund, f. 31. 8. 1830 i

Ostritz, Oberlausitz, t 13. 9. 1908 i Dres-

den; elev af Jul. Otto och Joh. Schnei-

der i Dresden; 1854 organist vid liof-

kyrkan därst., 1863—1901 hoforganist;

1880 dirigent för hofkyrkans vokalkör;

dirigerade 1850—70 flera körföreningar i

Dresden och grundade en Ceciliaför-

ening; 1892 professors titel; kompone-

rade mässor, körsaker ("Pilgerfahrt",

"Festgesang", "Musikalische Dorfge-

schichten"), operor ("Die Folkunger"

1874, "Heinrich der Löwe" 1877, "Schön

Rotraut"); utgaf 1904 ett band dikter. —
Otto Schneid, E. K. (1890).

Kretzschmar, August Ferdinand Her-
mann, f. 19. 1. 1848 i Olbernhau i sachs.

Erzgebirge; utbildad af Kreuzschule i

Dresden med J. Otto som lärare i mu-
sik; fortsatte sedan sina studier vid

Leipzigs universitet och blef fil. dr. 1871

med en skrift öfver Guido af Arezzo;

samtidigt hade han utbildat sig i musik

vid konserv, med Paul, Richter, Pappe-
ritz, Reinecke till lärare; utnämndes
1871 till lärare vid konserv, och utveck-

lade därjämte en rik verksamhet som
dirigent af flera körer (Singakademie,

Bachverein, Euterpe m. fl.); 1876 teater-

kapellmästare i Metz, 1877 univ.-musik-

direktör i Rostock; 1880 öfvertog han
dessutom ledningen af stadens musik-

krafter ("stadsmusikdirektör") och höjde

afsevärdt musiklifvet i staden. 1887 öf-

verflyttade han till Leipzig som univ.-

musikdirektör och begynte därmed äf-

ven sin föreläsningsverksamhet som do-

cent i musikhistoria; härifrån kallades

han till ord. professor i musikhistoria

vid Berlins univ. 1904; 1907 blef han där-

jämte chef för k. inst. f. kyrkomusik
och 1912 äfven för Hochschule f. Musik.

1908 Geheimer Regierungsratstitel. En-

dast ett fåtal kompositioner äro tryckta

(orgelverk, kyrkliga och världsliga kö-

rer m. m.). Af böcker kunna nämnas:
"Fiihrer durch den Konzertsaal" (I i 4.

uppl. 1913); "Geschichte d. neuen deut-

schen Liedes" (L 1911); dessutom uppsat-

ser i Vierteljahrschr. f. MW., Jahrb.

d. Musikbibi. Peters; dessutom Spittas

Bachbiografl i ny uppl. K. är som mu-
sikhistoriker en af de ledande personlig-

heterna i Tyskland. Hans skriftställar-

verk äro af den mest djupgående bety-

delse, och han förenar den praktiske

musikerns blick för musiken själf med
historikerns förståelse för tidsriktnin-

gar.

1. Kreutzer, R o d o 1 p h e, f. 16. 11. 176ff

i Versailles, t 6. 1. 1831 i Geneve; vio-

linist; elev af A. Stamitz; 1790 solovioli-

nist vid Théåtre Italien i Paris; 1795

violinprofessor vid det nygrundade kon-

serv.; företog 1796 en stor konsertresa

genom Italien, Tyskland samt Holland

och blef härunder vida bekant som en

af sin tids främste violinister; 1801 Ro-

des efterträdare som soloviolinist vid

Stora operan; 1816 andre och 1817 förste

kapellmästare där. Af hans 40 operor

uppfördes i Stockholm: "Paul och Vir-

ginie" (Munkbrot. pr. 16. 5. 1794) och

"Lodoiska" (k. t. pr. 2. 11. 1795). Hans
pedagogiska storverk är "40 Études ou

Caprices" för violin; skref dessutom 19

violinkonserter, 15 stråkkvartetter, 15

stråktrior, violinsonater m. m.; utgaf

tills. m. Rode och Baillot en violinskola^
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— K. står närmare den gamla skolan,

som lägger mindre vikt vid ett briljant,

pärlande passagespel än en fyllig och

bred ton. Hans violinkompositioner visa

en skolad smak och äro ej sällan af

högt konstnärligt värde. — Litt.: K.

Hering, Uber R. K:s Ettiden (1858); B.

Cutter, How to study K. (1907) ; H. Kling,

R. K. (Briissel 1908).

2. A u g u s t e K., f. 3. 9. 1778 i Ver-

sailles, t 31. 8. 1832 i Paris; den föreg:s

broder; violinist; 1802—23 anställd vid

St. operan och 1826 sin broders efterträ-

dare som violinprofessor vid konserv.;

skref en del kompositioner för sitt in-

strument.

3. K o n r a d i n K., f. 22. 9. 1780 i Mess-

kirch. Baden, t 14. 12. 1849 i Riga; stu-

derade 1799 juridik vid univ. i Freibnrg;

begaf sig 1800 till Wien, där han blef

Albrechtsbergers elev; gjorde sig snart

ett bekant namn genom en del operor

("Konradin von Schwaben", "Der Tau-
cher", "Jery und Bätely") och kallades

1812 till hofkapellmästare i Stuttgart;

1817 flyttade han öfver till Donaueschin-
gen som kapellmästai-e hos fursten af

Fiirstenberg; 1822 återvände han till

Wien, där han någon tid var kapell-

mästare vid Kärntuerthort. och sedan
vid Josephstädtert. (1833—37); 1840—46

kapellmästare i Köln och 1846—49 åter

i Wien. K:s berömdaste opera är "Das
Nachtlager in Granada" (Wien 1834;

"Nattlägret i Granada", Sthlm k, t. 1860).

K. har alltid en behaglig och angenäm
stil, som utmärker sig för stor melo-

diösitet; af hans öfriga kompositioner
märkas: kammarmusik, sånger, mans-
kvartetter ("Der Tag des Herrn", "Die
Kapelle" m. fl.). — Litt.: Riehl, Mus.
Charakterköpfe I.

Kreutzersonaten, sonat för violin och
piano af Beethoven (A-dur op. 47). K.
utfördes f. ggn 17. (el. 24.) 5. 1803 i Au-
garten af Beethoven och Bridgetower.
Den sistnämnde påstod, att kompositio-

nen först var tillägnad honom. Sona-
ten utkom i tryck 1805 på Simrocks för-

lag. På detta tryck står: "Composta e

dedicata al suo amico R. Kreutzer". Då
vi ej veta något om B:s förhållande

till R. Kr. förefaller denna dedikation
oss rätt egendomlig. Kr. besökte B.

1798 tills. m. marskalk Bernadotte. Om
något senare sammanträffande veta vi

intet. — Litt.: Thayer, Beethoven II,

231.

Kreuzschule, ett kantorat i Dresden af

liknande natur som Thomasskolan i

Leipzig; har utbildats ur "Kreuzchor"
på 1200-talet; stod högt i anseende på
1700-talet och är ännu ej utan betydelse

för utbildandet af musiker (H. Kretz-

schmar har utgått ur k.). Af äldre

musiker utgångna ur skolan märkas:
Kuhnau, J. A. Hiller, bröderna Graun.
— Litt.: Held, Das Kreuzkantorat zu

Dresden (Vierteljahrschr. f. MW. X,
1894).

Kriebel, Anna, f. 20. 8. 1863 i Trond-
bjem; konsertsångerska; 1882 elev af fru

Marchesi i Paris; sjöng med stort bifall

i Paris; återvände 1886 till hemlandet,
där hon sjöng å flera konserter; 1887 var
hon åter i Paris samt i Tyskland, där
hon särskildt studerade Wagnerverk; in-

gick 1891 äktenskap med d. v. kapellmä-
staren vid Scalateatern Vittorio Vanzo.
Krigsmusik, se Militärmusik.
Kring rymden breddes fasa,

psalm 372; Haeffner hänvisar till mel. 1.

Kristallpalatskonserterna i London; ett

af den engelska hufvudstadens allra

värdefullaste konsertföretag; leddes 1855

—1901 af August Mann; konserterna äg-

de rum under vintern hvarje lördag;

k.-programmen ordnades efter ungefär
samma principer som Gewandhauskon-
serterna i Leipzig; orkestern var mycket
stor och bestod af ej mindre än 61 strå-

kar.

Kriste, som ditt ursprung
leder, psalm 74; Haeffner 74; går till-

baka till tysk koral (Zahn 4891: Den des

Vaters Sinn geboren) af 1728; saknas i

Sverige före Hseffner.

Kristen, klandra ej din
lycka, psalm 283; Haeffner 283; går
tillbaka till tysk koral (Zahn 6799: Jesu,

meines Lebens Lebeu) af 1760; i Sverige
ej före Hfeffner.

Kristen, var för Herrans;
psalm 308; Haeffner hänvisar till mel.

126.

Krohn, 1 1 m a r i Henrik Reinhold, f.

8. IL 1867 i Helsingfors; fil. dr. 1900; elev

af R, Faltin 1885—86 och Leipzigs kon-

serv. 1886—90 (Schreck, Reinecke, Pap-
peritz); organist i Tammerfors 1894; do-

cent vid univ. i Helsingfors i musikens
historia och teori 1900; organist i Hel-
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singfors-Sörnäs 1911; har dessutom varit

lärare vid en del musikskolor i den fin-

ska liufvudstaden; sekr., sedermera ordf.,

i koralkommittén 1903—13; redaktör för

musiktidning:en"Säveletär" 1906; ordf. i

Helsing-forsafdelningen af Intern, mu-
siksällsk.; har äfven verkat som diri-

gent för flera körer vid sångfester. K.

har nedlagt ett nitiskt arbete i kyrko-

och folkmusikens tjänst; af hans skrif-

ter märkes: "Uber die Art und Entste-

hung der geistl. Volksmelodien in Fin-

land" (1899); utgifvit den värdefulla

samlingen "Suomeu Kansan Sävelmiä"
(Finlands folkmelodier: I Andliga mel.

[1898—1900]; Sångmel. [1904—12]; III

Dansmel. [1893—97]); dessutom "Koral-

psalmböckernas normalupplaga" (1905);

"Kaikuja Merilta Mailta" (Genklang
från andra länder) I—V, 1906—10; skrif-

vit de flesta musikuppsatserna i det fin-

ska konversationslexikonet "Tietosana-

kirja"; dessutom flera värdefulla musik-

historiska uppsatser i IMG:s publika-

tioner. K. har under de sista åren sär-

skildt företagit grundliga studier i mu-
sikteori och utger för närvarande en ut-

förlig handbok häri ("Musikens teori";

på finska); första delen om rytmen
("Rytmioppi") utkom 1911—13. K:s kom-
positioner äro hufvudsakligen andliga

körer a capella (Dav. 23, 25 och 127

psalm, I juletid, En moders bön. Mat-
kalla kotiin, Pikku Julius, Xeidon ru-

kom m. fl.); dessutom en mängd liturgi-

ska verk, dels arrangerade, dels nykom-
ponerade; ett Johanneskantat för soli,

kör och ork.; oratoriet "Ikiaartehet"

(Eviga skatter; ej utgifvet);; slutligen

solosånger, orgelkompositioner, piano-

stycken m. m. K. har upptecknat folk-

melodier i Finland, och andliga folkvi-

sor i Norrland och Finland.

Kroll, se De C r o 1 1.

Kromatik, användande af kromatiska
tonföljdcr.

Kromatiska skalan uppstår därige-

nom, att oktaven delas i 12 lika delar.

Stigande k. toner tecknas med höjnings-

tecken, fallande med sänkningstecken.

Grekernas k. tetrakord var i början

ofullständigt (e f flss a) men öfver-

gick så småningom till en fullständig

tolfindelning af oktaven. Under medel-

tiden var k. skalan erkänd vid 1200-

talets slut och Marchettus af Padua sö-

ker teoretiskt förklara kromatiken med
utgångspunkt från solmisationen; hos
venetianska skolan på 1500-talet (Wil-
laert, Cypriano de Rore, Venosa m. fl.)

utbildas den vidare och användes allt

oftare i den praktiska musiken; på
grundA-alen af den liksväfvande tempe-
raturen vann den under 1600-talet allt

större utbredning; instrumentalmusiken
erkände i allmänhet kroraatiken tidigare

än vokalmusiken, och särskild uppmärk-
samhet förtjänar härvid lutmusiken på
1690-talet (se t. ex. Besardus) och virgi-

ualmusiken i England vid samma tid; i

violinmusiken framträdde kromatiken
tydligt hos B. Marini 1626 och 1629. — K.
instrument äro de med ventiler

försedda bleckblåsinstrumenten i mot-
sats till naturinstrumenten, hvilka en-

dast ange öfvertonerua.

Kronjuvelerna, Les diamants de
la couronne, Die Krondiamanten, kome-
di med sång i 3 a. af Scribe och Saint-

Georges; musik af Auber; premiär Pa-
ris 1841; sv. öfvers. af N. W. af Wetter-
stedt; f. ggn k. t. Sthlm 17. 9. 1845; 100:de

ggn 19. 4. 1897; dansk öfvers. ("Kronju-
velerne") af N. T. Bruun; f. ggn k. t.

Kphn 17. 2. 1843; St. t. Göteborg f. ggn
3. 6. 1880.

1. Krug, Arnold, f. 16. 10. 1849 i

Hamburg, t 4. 8. 1904 därst.; elev af

konserv, i Leipzig 1868, af Reinecke och
Kiel 1871; var 1872—77 lärare i piano-

spelning vid Sternska konserv, i Berlin;

vistades 1877—78 i Italien och Frankrike
som Meyerbeerstipendiat; bodde sedan i

Hamburg, där han 1885 blef lärare vid

konserv, och dirigent för sångakademien
i Altona. K. har skrifvit en mängd
kompositioner, af hvilka flera vunnit ett

stort anseende; hit höra bl. a.: en sym-
foni, en symfonisk prolog till "Othello",

"Romantische Tänze" f. ork., en violin-

konsert, körverken med soli och ork.:

"Sigurd", "An die Hoffnung", "Der Sohn
der Rose", "Der Kiiuste Lobgesang",
"Fingal" (manskör); dessutom kammar-
musikverk, pianostycken, sånger, körer

m. m.
2. Josef K.-\V a 1 d s e e, f. 8. 9, 1858 i

Waldsee, Oberschwaben; elev af kon-

serv, i Stuttgart; 1882—89 dirigent för

"Nya sångföreningen" i Stuttgart; 1889

—

92 kordirektor vid Stadtteatcrn i Ham-
burg; sedan kapellmästare i Briiun,
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Augsburg och Nlirnberg; 1901 dirigent

för symfonikonserterna och sällskaps-

konserterna i Magdebnrg; skref som
kompositör bl. a. körverken "Harald",

"König Rother", "Der Geiger zu Gmlind"
och "Seebilder" (1894), en symfoni, suite

för piano och violin, ouverture till "Tu-

randot" samt operorna "Der Prokurator
von San Juan", "Astorre" och "Der Eot-

mantel".

Krumhorn (fr. cromorne, it. cormorne),

träblåsinstrument, vanligt på 1500- och

1600-talen, med 4—8 tonhål på den öfre,

raka delen af röret, hvars nedre del var
halfcirkelformigt böjd och försedd med
ett vidt klockstycke. Instrumentet bygg-
des i 3—4 storlekar. — Se musikbil. V: 2.

K. omtalas och beskrifves så väl hos

Virdung och Agricola som Prätorius.

Se äfven W. J. v. Wasielewski, Ge-

schichte der Instrumentalmusik im XVI.
Jahrh., Berlin 1878.

Krygell, Johan Adam, f. 18. 9. 1835 i

Naestved; begynte som målare men öf-

vergick på 60-talet helt till tonkonsten

och blef elev af G. Matthison-Hansen i

orgel och af konserv, i Kphn 1867—68;

Anckerstipendiat 1874—75; organist vid

Herlufsholms kyrka 1863—80; sedan vid

Matthseusk. i Kphn. Professor 8. 11.

1893. Af hans kompositioner märkas:
"Moll och Dur" (24 fugor för orgel); ett

oratorium; mässa i Ciss-moll; 24 stråk-

kvartetter; en septett (op. 90); symfonier

(en "Gustaf Adolfssymf."), ouverturer,

sånger samt konsertstycken; dessutom
operan "Saul" (ej uppförd). K. älskar

den gamla stränga stilen och behandlar
fugan på ett förtjänstfullt sätt. Hans
samling "Moll och Dur" förtjänar stu-

deras af hvarje älskare af fugaformen.

Som orgelkonstnär och improvisatör har

han gjort sig fördelaktigt känd vid mån-
ga kyrkokonserter.

Kräftkanon, se C a n c r i c a t.

Kröyer, Hans Ernst, f. 31. 1. 1798 i

Köpenhamn, t 24. 3. 1879 därst.; student

1815; deltog ifrigt i studentsängen och

stiftade tills. m. Rosenkilde, Chr. Win-
ther och Abrahams en kvartett; för den-

na skref han flera manskvartetter, af

hvilka den mest kända är "Der er et yn-

digt Land" (komp. 1823 till text af Oeh-

lenschläger; som nationalsång känd se-

dan festen på Skamlingsbanken 1844);

1844 blef han kantor i Slottskyrkan och

bibehöll denna till sin död; han deltog

ej i stiftandet af Studentsångföreningen
i Köpenhamn. Af hans manskvartetter
kan ytterligare nämnas: "Verbum ama-
re", "Her under Nathimlens rolige Skyg-
ge", "Muser har Glseden, Druen kaer".

Kubelik, J a n, f . 5. 7. 1880 i Michle vid
Prag; 1892—1900 elev af konserv, i födel-

sestaden (Sevcik); violinist; har genom
talrika konsertresor vunnit ett vida er-

kändt namn; han har äfven gästat Nor-
den (1906); bor för närvarande i Prag. —
Svensk biografi i Sv. Musikt. 1909 s. 129.

1. Kufferath, Johann Hermann,
f. 12. 5. 1797 i Miihlheim a. d. Ruhr, t 28.

7. 1864 i Wiesbaden; violinist; elev af

Spohr och Hauptmann; 1823 musikdirek-

tör i Bielefeld, 1830 i Utrecht, där han
utöfvade en för musiklifvet mycket gag-

nande verksamhet; sånglärare vid mu-
sikskolan därst. och dirigent för flera

musikföreningar; drog sig 1862 tillbaka

till Wiesbaden; komponerade festkanta-

ter, ouverturer, motetter m. m.; utgaf
1836 en sånglära för skolor.

2. L o u i s K., f. 10. 11. 1811 i Muhl-
heim, t 2. 3. 1882 nära Briissel; den fö-

reg:s broder; pianist; elev af Schneider
i Dessau; 1836—50 direktör för musiksko-
lan i Leeuwarden samt dirigent för för-

eningen "Euphonia-Crescendo" och "Tot

nut van falgemeen; grundare af "Groote

Zangvereeniging"; bosatt som musiklä-

rare i Gent efter 1850; komponerade en

mässa m. orgel o. ork., 250 canons, ett

kantat "Arteveide", pianostycken, sån-

ger och körer m. m.

3. H u b e r t Ferdinand K., f . 11.

6. 1818 i Miihlheim, f 23. 6. 1896 i Briissel;

de föreg:s broder; elev af Schneider i

Dessau och Mendelssohn och David i

Leipzig; 1841—44 dirigent för manssång-
föreniugen i Köln; 1871 kompositions-

professor vid konserv, därst.; kompone-
rade en symfoni, en kvartett, trio, körer,

solosånger, pianostycken m. m.

4. M a u r i c e K., f. 8. 1. 1852 i Briissel;

den föreg:s son; efter juridiska och filo-

logiska studier blef han redaktör för den

allmänna tidningen "Indépendance bei-

ge" och musiktidningen "Guide musi-

cal"; 1900 direktör för Monnaieteatern;

utgaf bl. a.: "R. Wagner und die 9. Sym-
phonie", "Berlioz und Schumann" (1879),

"Le théätre de Wagner de Tannhäuser ä
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Parcifal" (1891—98), "L'art de diriger l'or-

chestre" (2. uppl. 1901), "Musiciens et

philosophes" (1897), en biogr. af H.

Vieuxtemps (1883), "La Salome de Rich.

Strauss" (1898).

Kuhac, Franz Xaver, f. 20. 11. 1834 i

Escheck i Kroatien; elev af konserv, i

Pest och Leipzig, Liszt i Weimar och

Hanslick i Wien; bor i Agram; utgaf

bl. a. goda samlingar sydslaviska folk-

visor (Juzno-slovjenske narodne popiev-

ke, 1878—81, 4 bd med text och pianoack.;

i 4:de bandet äfven folkdanser utan text)

och en grundlig beskrifning öfver syd-

slaviska folkinstrument med bilder och

melodiprof (Opis i poviest narodnih glas-

bala jugoslovjena 1877—79, 2 bd).

1. Kuhlau, Frederik Daniel Ru-

dolph, f. 11. 9. 1786 i Uelzen i Hannover
(nära Liineburg), t 12. 3. 1832 i Köpen-
hamn; son af en militärmusiker J o-

h a n n C a r 1 K. (f. 1747 i Leipzig, t 1830

i Lyngby); genom ett olycksfall miste

K. vid 8 års ålder sitt ena öga; 1801 flyt-

tade föräldrarna till Hamburg, och K.

fick här vidare utbildning i musik; hans

lärare blef E. F. G. Schwencke. K. hade

redan fått en god musikalisk anställning

i Hamburg, då Napoleon 1810 intågade i

staden. Den unge musikern stod nu in-

för möjligheterna att antingen lämna
staden eller bli inlemmad i det franska

regementet. Han valde att lämna sta-

den och flydde till Köpenhamn, där han
i början fick hålla sig dold. 23. 1. 1811

debuterade han inför danskt publikum
med en egen konsert å k. t. Hau utför-

de här äfven egna kompositioner, där-

ibland en tonmålning "Uvejret paa Ha-
vet", i anordningen något påminnande
om Beethovens pastoralsymfoni; äfven

utförde han sin egen C-durspianokon-

sert. Kort därefter debuterade han äf-

ven med en opera "Röverborgen" (1814),

hvarigenom han särskildt förvärfvade

sig Oehlenschlägers stora bevågenhet.

K. hälsades nu som en af Danmarks bä-

ste kompositörer och ställdes som sådan
i jämbredd med Chr. E. F. Weyse. K:s
andra opera "Trylleharpen" (1817) vann
ej samma framgång på grund af stri-

den mellan kapellmästaren Kunzen och

diktaren Baggesen. 1820 skref K. "Elisa"

och 1824 den präktiga af Rossinistilen

genomandade operan "Lulu"; slutligen

det berömdaste verket operan "Elverhöi"

till Heibergs text 1828 ("Elfjungfrun"
k. t. Sthlm 1857). Jämte operorna skref.

K. äfven synnerligen populära mans-
kvartetter. Alla dessa manskvartetter
äro skrifna till tysk text. Den danska
har tillkommit antingen genom direkt

öfversättning eller genom underlägg-

ning af annan text af helt annat inne-

håll. I Sverige vann särskildt sången
"O, hur härligt majsol ler" stor utbred-

ning. I Tyskland sjöngs öfverallt hans
sång "Uber alle Gipfeln", i Danmark äf-

ven "Elskovsbruden". Dock vann K. sin

största berömmelse genom sina lätta, in-

struktiva sonatiner för piano (särskildt

op. 20 [1820], 55 och 59); därnäst vunno
äfven hans många tacksamma stycken

för flöjt stor popularitet. K. hade ej nå-

gon nämnvärd anställning i den danska
hufvudstaden. 20. 2. 1813 utnämndes han
till k. kammarmusiker dock tills vidare

utan lön; 1816—17 innehade han en plats

som sångmästare vid k. t. men afsade sig

den själfmant; fr. 1818 fick han en ringa

summa af hofvet mot villkor, att han på
kallelse skulle spela vid hofvet samt äf-

ven skrifva en el. annan opera för k. 1.

1. 11. 1828 erhöll han professorstitel. Sina

hufvudsakliga inkomster erhöll han ge-

nom konipositioner, hvilka betaltes för-

hållandevis högt af förläggare i Tysk-

land och Frankrike. Särskildt gällde

detta flöjtstyckena, hvilka blefvo utom-

ordentligt spridda under denna flöjtens

glanstid. K. var ej gift men sörjde för

sina föräldrar och syskon på bästa sätt

och hade dem boende hos sig först i Kö-
penhamn sedan efter 1826 i Lyngby.,

1830 förlorade han både sin fader och

moder genom döden. Han flyttade sedan

tillbaka till Köpenhamn. En brand öde-

lade nästan alla hans kompositioner i

manuskript, och K:s sista dagar voro

sedan mycket tunga och dystra. Hvad.

han kunde få öfver af sina tillgångar,

använde han alltid till resor och före-

tog nästan hvarje år en resa till utlan-

det i synnerhet till Tyskland och Öster-

rike; i sistnämnda land besökte han
gärna Wien, där han 1825 sammanträf-

fade med Beethoven, tills, med hvilken

han tillbragte en angenäm afton. K.

skref gärna i kanonform och hade ofta

gåtkanon införda i de tyska tidskrif-

terna. K. var på detta sätt redan i för-

väg bekant för den store wienermästa-

32
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ren, och de roade sig därför sinsemellan

att skrifva i kanonform. Beethoven var
mindre belåten med sitt försök och bad
därför i ett bref dagen efter mötet om
ursäkt för sitt mindre goda arbete.

Sverige besökte K. upprepade gånger
under sina resor; i jan. 1815 reste han
till Sthlm tills. m. valdhornisten J. Chr.

Schuncke och gaf i april två konserter

där; man beundrade dock i den svenska
hufvudstaden mera hans pianospel än
hans kompositioner. Äfven Göteborg
besökte han flera gånger, enär hans
särskildt omtyckta elev Carl Schwarz
här hade sin verksamhet. I Skåne gä-

stade han en gång en baron Nolcken
och fann sig synnerligen tillfreds å hans
gods. K. kände sig mycket tilltalad

«f den svenska folkvisan och inlade i

•operan "Elverhöi" melodien till "Näc-
kens polska" ('Djupt i liafvet'). — LMA
1825. — Man vill så gärna tänka sig

sonatinernas kompositör som en intres-

serad pianolärare. Under den första ti-

den i Köpenhamn gaf han pianolektio-

ner för brödets skull och blef sedan
en högeligen anlitad lärare, dock äl-

skade han ej alls denna sysselsättning

och lämnade snart all musikundervis-
ning, och ej den mest enträgna bön
kunde i detta fall förmå honom att från-

gå sitt beslut. Vi känna ej heller några
yttranden, som tyda på, att han varit

någon intresserad pedagog. — Äfven-
ledes vill man gärna tänka sig den hö-

geligen populäre flöjtkompositören som
framstående flöjtspelare. Äfven här
måste vi dock erkänna, att verkligheten
var en annan. I sin ungdom var han
en ej dålig flöjtblåsare, men redan på
1810-talet var hans färdighet å instru-

mentet tämligen obetydlig, och på 1820-

talet erkände han själf, att han ej kunde
ett enda grepp. Om än detta senare
yttrande får betraktas som något öfver-

drifvet, synes han dock sällan ha hand-
terat instrumentet på gamla dagar. Han
skref för flöjten, därför att kompositio-
nerna härför blefvo godt betalta, och
han åhörde med uppmärksamhet goda
flöjtister för att skaffa sig ett omdöme
om instrumentets tekniska resurser. När
K. skrifvit en flöjtkomposition, begaf han
sig alltid upp till en duktig flöjtist för

att få den genomspelt, och på så sätt

(fick han tillfälle att rätta och tillägga.

så att kompositionen med fördel kunde
spelas.

Då det gäller att bedöma Kuhlaus
ställning i musikhistorien måste vi sär-

skildt räkna med en viktig sida af hans
begåfning, nämligen hans stora reeep-

tivitet. Han står i detta fallet som en
intressant motsats till Weyse. Den se-

nare var en djupare ande men med
mera reflekterande väsen och med bild-

ningens hela förmåga att tvinga allt

under viljans och förståndets domvärjo.
Weyse stod alltid oberörd af allt det,

som han ej kunde omfatta med sympa-
tiens hela intresse. Den musik, som på-

verkade hans kompositionsriktning, be-

höfde först fattas med förståndet. An-
norlunda var förhållandet med K. För
honom var musiken känslans konst och
med ett intuitivt sinnes hela mottaglig-
het lät han allt inverka på sig. All

den musik han hörde upptog och för-

arbetade hans hjärna omedvetet. Han
kunde på så sätt ej ens frigöra sig

från intryck från det håll, där han minst
af allt ville se sig påverkad. Denna
starka receptivitet blef en viss svag-
het för honom, i det att hans stil mera
blef eklektikerns än den egenartade ori-

ginelle personlighetens. Öfver hela K:s
väsen ligger något af oroligt jäktande
efter intryck. Hans många resor kunna
delvis förklaras ur denna längtan efter

att ständigt höra något nytt. Ju rikare

intrycken voro dess rikare äfven hans
kompositoriska skaparförmåga. Denna
mottaglighet gjorde äfven, att han med
lätthet satte sig in i olika stilarter. Att
skrifva i de stora eller små formerna
var för honom lika lätt, ja hans bref-

växling med förläggarna visar oss, att

han t. o. m. kunde skrifva verk beställda

till att omfatta ett visst antal trycksi-

dor, hvarken mer eller mindre. Då de

lättspelta, enkla styckena fortare träng-

de igenom än de svårare och djupare,

fick såväl samtid som eftervärld en skef

uppfattning af hans förmåga som ton-

sättare. Man glömde så lätt bort hans
pianokonserter och sonater för hans
små sonatiner, och kammarmusikverken
funno endast sent verkligt erkännande.
Mest populära af hans större verk blefvo

ouverturerna, hvilka ännu i dag ej säl-

lan uppföras. I sina operaverk står K.
närmast Cherubini och Mozart. Med 20-
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talet tillkommo sedan äfven Weberin-
tryck. Däremot tyckte han ej om den
italienska skolan med Rossini men kun-

de ändå ej låta bli att åhöra denna mu-
sik och var därmed äfven hemfallen åt

att mottaga intryck af den, så ogärna
han än ville. — K:s kompositioner om-
fatta 127 opus jämte några smärre verk
utan opustal. Vi träffa bland dem 70

pianosaker, däribland sonater, sonatiner,

rondor, divertissementer, variationer,

fantasier och valser samt 14 fyrhändiga

verk; 5 verk äro för piano och violin

(op. 6 b, 7 b, 33, 79, 88 b); 30 för flöjt,

däribland duetterna för två flöjter op. 10,

39, 80, 87, 112; 4 trior för 3 och 1 kvartett

för 4 flöjter; 3 kvintetter (op. 51) för

flöjt, violin, 2 altvioliner och cello; sona-

terna för flöjt och piano op. 64, 69, 71,

83, 85 och op. 110; 3 pianokvartetter (op.

32 C-moll, 50 A-dur, 108 G-moll), en stråk-

kvartett op. 122, en Concertino för vald-

horn med orkester, 7 häften sånger m.
piano, kantaten "Die Feier des Wohl-
wollens" för 3 mansröster m. piano, 3

häften manskvartetter (op. 67 [6 sgr], 89

[8 sgr]) m. m. — Litt.: C. Thrane, Danske
komponister, Kbhn 1875 (med förteckn.

öfver hans verk); Th. Överskon, Den
danske Skueplads IV, 1862; P. Hansen,
Den danske Skueplads IL

2. Carl Oscar Fredrik K., f . 1. 12.

1849 i Uddevalla; elev af konserv, i Sthlm
1868—73; studerade vidare i Berlin 1875

—76; violinist i hofkapellet i Sthlm 1871

—89; musikdirektör vid Västgöta rege-

mente 1883; har komponerat pianostyc-

ken m. m.

Kuhnau, J o h a n n, f. 6. 4. 1660 i Gei-

sing, Sachsen, t 5. 6. 1722 i Leipzig; elev

af Kreuzschule i Dresden; studerade fr.

1682 filosofi och juridik i Leipzig; 1684

organist i Thomaskyrkan; 1701 univ.-mu-

sikdirektor o. Thomaskantor. Jämte sina

musikaliska studier bedref han med all-

var äfven de juridiska och var en ansedd
advokat; han öfversatte grekiska och
hebreiska skrifter. Af hans kompositio-

ner trycktes: "Neue Klavieriibung" (1689

o. 1695, 2 dr; ny uppl. 1726), "Frische Kla-

vierfriichte öder sieben Sonaten von gu-

ter Invention" (1696; ny uppl. 1719), "Musi-
kalische Vorstellungen einiger biblischen

Historien in sechs Sonaten auf dem Kla-
vier zu spielen" (1700; ny uppl. 1895 af

Shedlock, Novellos förlag); en ny uppl.

af hans klavérkompositioner utgaf Karl
Päsler i Denkm. d. Tonk. bd 4; dessutom
utgaf K. skrifterna: Jura circa musicos
ecclesiasticos" (1688); "Der musikalische

Quacksalber" (1700; en satir öfver itali-

ensk musik; ny uppl. 1900 af C. Benn-
dorf). K. var en af de första, som skref

sonater i flera satser. — Litt.: R. Miin-

nich, J. K. (Smlb. d. IMG. III, 473 ff.);

H. Bisehoff, tJber J. K:s musikalische

Vorstellung einiger biblischen Historien

(1877).

Kuhreigen (Kuhreihen; fr. ranz
des vaches), schweiziska vallvisor,

som sjungas el. blåsas på alphorn, då
djuren utdrifvas på bete. Melodierna

med sina variationer af durtreklangen

erinra mycket om de nordiska lurlåtar-

na, och en del schweiziska K. återfinnas

nästan alldeles lika i Norge och norra

Sverige.

Kujaviak, polsk bonddans i */4 takt och

lugnt tempo; melodien är ofta smäktan-
de utan skarpt markerad rytm; inleder

ej sälla,n en masurka. Tillsammans med
krakoviakdansen bildar k. öfvergången
mellan denna dans och masurkan eller

oborekdansen.

1. Kullak, Adolf, f . 23. 2. 1823 i Me-
seritz, t 25. 12. 1862 i Berlin; fil. dr. i

Berlin; studerade sedan musik för Marx
och blef medarbetare af "Berliner Mu-
sikzeitung"; pianolärare; utgaf: "Das
Musikalisch-Schöne" (18.58), "Ästhetik des

Klavierspiels" (1861; 2. uppl. af H. Bi-

sehoff 1876; 4. uppl. bearb. af W. Nie-

mann 1906).

2. T h e o d o r K., f. 12. 9. 1818 i Kroto-

schin i Posen, t 1. 3. 1882 i Berlin; pia-

nist och pianopedagog; begaf sig 1837

till Berlin för att studera musik men
öfvergick så småningom till musiken,

där Agthe och Dehn blefvo hans lärare;

1842 studerade han i Wien under Czerny,

Sechter och Nicolai; slog sig 1843 ned i

Berlin som musiklärare; 1846 hofpianist;

1850 grundade han tills. m. J. Stern och

A. B. Marx "Berlins konservatorium"
(sedermera "Sternska konserv.") men ut-

trädde härur 1855, då han stiftade en

egen anstalt "Neue Akademie der Ton-

kunst", som 1880 firade sitt 25-årsjubi-

leum med 100 lärare och 1,000 lärjungar.

K. var en mycket framstående pedagog
och utgaf en mängd studieverk och böc-
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ker om pianospelning, däribland: "Schule

des Oktavenspiels", "Materialen fiir den

Elementanmterricht", "Der praktische

Teil zur Methode des Pianofortespiels

von Moseheles und Fetis"; af hans kom-
positioner märkas: en pianosonate, en

"symphonie de piano", en pianokonsert,

tre duor med violin, en trio, solosånger

m. m. Som lärare utbildade han bl. a.

Hans Bischoff, M. Moszkowski, X. och

Ph. Scharwenka m. fl.

3. Franz K., f. 12. 4. 1844 i Berlin;

den föreg:s son; utbildad vid faderns

akademi, och var dess chef 1882—90, då

akademien plötsligt upplöstes; utgaf en

mängd skrifter rör. pianospel: "Der er-

ste Klavierunterricht", "Der Fortschritt

im Klavierspiel", "Die Harmonie auf

dem Klavier"; dessutom skref han om
pianoföredraget den polemiskt hållna

boken: "Der Vortrag in der Musik am
Ende des 19. Jahrhunderts" (1897); redi-

gerade dessutom flera upplagor af klas-

siker. Som kompositör gjorde han sig

känd genom operan "Ines de Castro"

(1877) och flera pianokompositioner, sån-

ger m. m.

Kung Carls jakt, romantisk opera

i 3 a. af Z. Topelius, musik af F. Pacius;

premiär Helsingfors 24. 3. 1852; f. ggn
k. t. Stockholm 1. 12. 1856. — Litt.: Otto,

Andersson, Inhemska musiksträfvanden
(Helsingf. 1907) s. 90 ff. (bref fr. skalden

till tonsättaren); Sv. Musikt. 1909 s. 52:

"Premiären af 'Kung Carls jakt'" (ur

"Finsk musikrevy").

Kungen har sagt det. Le roi

Ta dit, kom. op. i 3 a. af Léo Delibes,

text af Edm. Gondinet; premiär Paris

24. 5. 1873; k. t. Sthlm 1877; k. t. Kphn
1877.

Kungen och skogvaktaren.
Le roi et le fermier, af J. M. Sedaine

(efter Dodsleys eng. behandl. af Matos
Fragosos spanska skåd. "El Sabio en su

retiro), musik af Monsigny; premiär
Paris 22. 11. 1762; sv. öfvers. af C. En-
vallsson; f. ggn i Sthlm å Eriksbergst.

24. 1. 1784 (Munkbrot. 6. 11. 1784); dansk
öfvers, af Jfr. Biehl (Kongen og For-

pagteren); f. ggn k. t. Kphn 25. 11. 1777.

Kung Magnus, opera i 1 a., text

af Birger Mörner, musik af Preben No-
dermann; gifven å Stadtteatern i Ham-
burg hösten 1898 samt som konsertstycke

i Malmö (Knutssalen) och Lund (Folkets

hus) i dec. 1907.

Kunzen, Fredrik Ludvig Aemi-
lius, f. 24. 9. 1761 i Liibeck, t 28. 1. 1817

i Köpenhamn; son af Carl Adolph
K. (f. 1720 i Wittenberg, t 1781 som or-

ganist i Liibeck; pianovirtuos och pro-

duktiv kompositör) och sonson af J o-

h a n n Paul K. (f. 1696 i Sachsen, t
1770 som organist i Liibeck; kompositör

af operor, kantater, ouverturer för Ham-
burg). F. L. K. besökte 1781 Kiels uni-

versitet för att utbilda sig till jurist;

redan under skoltiden hade han dock

med ifver bedrifvit musikstudier och i

Kiel sammanträffade han med C. F. Crae-

mer, som ytterligare förde honom in i

musiken. Han lämnade därför 1785

univ.-staden och begaf sig till Köpen-
hamn, där han i början uppträdde som
klaverspelare och kompositör af tillfäl-

lighetsstycken. 1789 uppfördes hans
opera "Holger Danske" till text af Bag-

gesen dock utan framgång på grund af

ett visst partis ovilja mot diktaren. K.

flyttade s. å, till Berlin, där han 1791

utgaf "Musikalisches Wochenblatt" och

1792 "Musikalische Monatsschrift", båda
tills. m. Reichardt. K, vistades sedan

några år i Frankfurt som teaterkapell-

mästare och fördjupade sig vid denna
tid i studiet af Mozarts verk; han in-

gick här äktenskap med sångerskan
Zucherini och följde henne till Prag, då
hon engagerades vid därvarande opera.

Han blef själf anställd som kapellmä-

stare vid samma scen och uppförde sin

opera "Das Fest der Winzer", hvilken

1796 gjorde lycka i Köpenhamn under
namnet "Vinhösten", 1795 blef K. på
företrädaren Schulz' rekommendation
anställd som kapellmästare vid k. t. i

Köpenhamn. Han verkade här särskildt

för Mozart och uppförde 1798 "Cosi fan

tutte" och 1807 "Don Juan". K. var äf-

ven god dirigent och utöfvade ett godt

inflytande på konstsmaken i den dan-

ska hufvudstaden. Af hans många pä
k. t. Kphn uppförda operor märkas, för-

utom nyss nämnda "Vinhösten": "Dra-

gedukken" (1797), "Erik Ejegod" (1798),

"Gyrinthe" (1807), "Kjserlighed paa lan-

det" (1810). Dessutom skref han oratorier,

kantater, symfonier, ouverturer, klaver-

sonater m. m. — Litt.: Biogr. af V. C.

Ravn i ny uppl. till K:s "Gyrinthe'%
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Kbhn 1872 (Samf. t. Udg. af dansk
Musik).

Kurpinski, Karl K a s i m i r, f . 6. 3.

1785 i Luschwitz, Posen, t 18. 9. 1857 i

Warschau; 1810 andre, 1825 förste kapell-

mästare vid operan i Warschau; skref

26 polska operor, hvilka alla uppfördes i

Warschau; hans första opera "Lucifers

palats" hade sin premiär 1811; operan

"Jadwiga" (1814) nyinstuderades 1907. K.

skref dessutom: 3 baletter, en symfoni,

ouverturer, kantater, hymner. Te Deum
m. m.; slutligen böckerna: "Systemati-

sehe Vorlesungen iiber die Grundlagen
der Musik" (Warschau 1819), "Die Grund-
lagen der Harmonie" (Warschau 1821).

Kussewitzki, Sergel, f. 13. 6. 1874 i

Wyschny Wolotschek, guvern. Tver,

Ryssland; kontrabasvirtuos; elev af filh.

musikskolan i Moskva och sedan 1900

professor därst. samt sedan 1904 äfven

medlem af den kejserl. teaterork.; kom-
ponerade bl. a. för eget instrument en

konsert i A-moll, "Chanson triste",

"Valse miniature" m. m. K. har kon-

serterat flerstädes i Europa och gästa-

de Sverige 1909. — Sv. biogr. i Sv. Mu-
sikt. 1909 nr 7.

Knula, Toivo, f. 7. 7. 1883 i Vasa,

Finland; studerade vid musikinstitutet i

Helsingfors 1900—05 och 1906—08; hade
till lärare i kontrapunkt Eni*ico Bossi i

Bologna 1908—09, i orkesterdirigering H.

Sitt i Leipzig sommaren 1909 och i in-

strumentation Marcel Labey i Paris 1909

—10; orkesterdirigent i Uleåborg 1910

—

11. Af hans kompositioner märkas: en

symf. dikt, en symfoni, 2 ork.-suiter, 2

legender för soloröst m. ork., 3 kantater

f. solo, kör o. ork., preludium och fuga

f. ork. (alla i ms. men uppförda offent-

ligt); af tryckta: flera sånghäften 1904

—

12; körsånger a capella 1906—10; sonat

f. violin o. p. (1907); trio f. piano, violin

o. cello (1908), dessutom pianostycken

m. m. — Litt.: Otto Andersson, Biogr. i

Tidn. f. musik, Helsingf. 1911 nr 9 s. 134

ff. ; egna medd.
Kvadrat, återställningstecknet i (b

quadratum); se B.

Kvart, fjärde tonsteget i den diatoni-

ska skalan; k. är ren (c—f), öfver-
stigande (c—fiss), el. förminskad
(c—fess). — Se Intervall.
Kvarta, se Rauschflöte.
Kvartett (it. quartetto, fr. quatuor, af

lat. quattuor, fyra), ett musikstycke för

4 stämmor (namnet brukas äfven om
personerna, som utföra stycket). Man
skiljer mellan vokal- och instrumental-

kv. Den förra är antingen för blandad
kör el. manskör. Den blandade vokalkv.

a capella (sopr. alt, ten., bas) hade sin

glanstid under 1500-talets första årtion-

den. Vid midten af samma årh. öfver-

gick den gärna till kvintett och med
1600-talet fick vokalkv. ej sällan instru-

mentalt ackompagnement. Manskvartet-

ten utbildades först i början af 1800-talet

(se Manskör) och fick vid midten af

samma årh. en motpol i damkv. — Dea
instrumentala kv. omfattar närmast
stråkkv.: 2 violiner, altviolin och cello

(i ork. räknas kontrabasen äfven till

kv.). Stråkkv. för soloinstrument fick

sin utbildning under andra hälften af

1700-talet genom Haydn, Boccherini, Mo-
zart, Beethoven m. fl. Kammarmusiken
har fått sin främsta odling genom stråk-

kv. Under 1800-talet har en mängd kv.-

sällskap bildats för odling af kammar-
musik. Till de mera kända höra: Joa-

chimkv., Böhmiska kv., Briisselkv., Flo-

rentinska kv., Nerudakv. i Köpenhamn,
Aulinska kv. i Stockholm, Hellmesber-

gers i Wien, Heermanns i Frankfurt a.

M. m. fl. — En del stråkkv. ha konsti-

tuerats som sällskap. Bland dessa mär-

kas i Sverige Mazerska kv.-sällskapet i

Stockholm och Sundbergska kv.-sällska-

pet i Göteborg. — Se vidare de enskilda

namnen.

Kvartettsångartörbundet i Stockholm,

stiftadt 1883 af August Edgreu, har till

ändamål en närmare sammanslutning af

kvartettsångare för odlande af företrä-

desvis inhemsk flerstämmig manssång.

Kören är c. 40 man stark och håller nå-

gon gång årligen en offentlig konsert.

Sånganförare ha varit: Edgren till sin

död 1888, R. Henneberg 1888—89, J. Ull-

stedt 1894—1906, E. Carelius 1906—.

Kvartol, en figur bestående af fyra no-

ter, som tillsammans ha samma värde

som tre andra af samma gestalt.

Kvartsextackord, andra ömvändningen
af treklangen, då kvinten kommer un-

derst (g c e); grundtonen (c) blir såle-

des kvart, den ursprungliga tersen (e)

en sext. Ackordet användes i harmoni-

en företrädesvis nära slutet af en sats

för att förbereda detta.
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Kvint. 1. Femte tonsteget i den diato-

niska skalan; k. är ren (c—g), ö f-

verstigande (c-giss) ocli förmin-
skad (c-gess). — Högsta strängen på
violinen (e) kallas k. — 2. En fyllnads-

stämma i orgeln, afsedd att förstärka

andra öfvertonen (äfven benämnd Kvint-

flöjt).

Kvintadena (t. Quintatön), orgelstäm-

ma; angifver förutom grundtonen helt

svagt äfven den öfver grundtonens ok-

tav liggande kvinten.

Kvinterande, sådana blåsinstrument,

som sakna de jämna talen bland öfver-

tonerna, så att vid öfverblåsning tonen

hoppar öfver oktaven och direkt till den-

sammas kvint (duodeciman); hit höra
klarinett, bassetthorn samt gedackterna
i orgeln (de täckta orgelpiporna).

Kvintern (af lat. quintus, den femte),

en afart af luta.

Kvintett, en komposition för fem vo-

kala el. instrumentala stämmor; i vokala
verk dubbleras vanligen sopranstämman
(2 sopr., alt, tenor och bas). Då ordet

användes för sig betecknas därmed en
stråkkvintett med 2 violiner, 2 altvioli-

ner och violoncell. P i a n o k. afser en
kombination af en stråkkvartett jämte
piano.

Kvintfagott, se F a g o 1 1.

Kvintfuga, den ordinära fugan, där
svaret upptager temat i kvinten.

Kvintföljder, se Parallellrörelse.

Kvintol, en grupp af fem noter, som
gälla lika med fyra el. sex af samma
slag.

Kvintsextackord, första ömvändningen
af septimaackordet, då den ursprungliga
tersen kommer underst (h d f g, i st. f.

g h d f).

Kiicken, Friedrich Wilhelm, f.

16. 11. 1810 i Bleckede vid Llineburg, f 3.

4. 1882 i Schwerin; 1832 studerade han i

Berlin och 1841 i Wien (Sechter) samt
1843 i Paris (Halévy); 1851—61 hofkapell-

mästare i Stuttgart; sedan bosatt i

Schwerin; af hans kompositioner vunno
sångerna stor popularitet genom deras

salongsmässiga, behagliga melodiösitet;

hit höra t. ex. den allbekanta "Ach wie
ist möglich dann", "Du schönes blitzen-

des Sternlein", "Ach wenn du wärst
mein eigen" m. fl. K. skref äfven tvenne
operor "Die Flucht nach der Schweiz"

(1832) och "Der Prätendent" (1847); dess-

utom violinsonater, cellosonater, mans-
kvartetter m. m.

Kiimmerle, Salomon, f. 8. 2. 1838 i

Malmsheim vid Stuttgart, t 28. 8. 1896 i

Samaden, Schweiz; utbildad vid semina-
riet i Tempelhof; 1861—66 huslärare i

Nizza och organist vid tyska kyrkan
därst.; 1867—68 musiklärare vid lärarin-

neseminariet i Ludwigsburg i Wiirttem-
berg; 1869—74 lärare i Schornhof, 1874—
90 professor i Samaden; utgaf flera för-

tjänstfulla arbeten i protestantisk kyr-
komusik: "Musica sacra" (ital. kyrko-
mus, för manskör, 1869—70), "Grabge-
sänge" (för manskör, 1869), "Zionsharfe"

(2 dir, 1870—71), "Choralbuch f. evang.

Kirchenchöre (300 4- och 5-stämmiga
kompositioner för bl. k. af tonsättare fr.

16. o. 17. årh.; I: 1887, II: 1889), "Enzyklo-
pädie der evang. Kirchenmusik (1888—95

i fyra band; ett betydande verk); dess-

utom en bearbetning af Gollmicks mu-
siklexikon (1875) samt smärre koralhi-

storiska skrifter.

Kyrie eleison (Herre, förbarma dig),

en del af den katolska mässan; förekom-
mer i Ordinarium missae; följer strax

efter Introitus i den allmänna gudstjän-

sten. Anropningen af de tre gudomsper-
sonerna blef synnerligen vanlig under
medeltiden i det dagliga lifvet och före-

kom särskildt vid vallfärder och kyrk-

liga fester; namnet sammandrogs till

"Kyrieleis" och till sist endast "Leis";

under detta senare namn förekommer
från senare medeltiden en del religiösa

folkliga sånger, hvilka slutade med ett

Kyrie. Ur dessa leiser uppstodo 1300- o.

1400-talens religiösa folkvisor i Tysk-
land, hvilka med Luther öfvergingo till

protestantiska koraler. Se härom: T.

Norlind, Latinska skolsånger s. 89 ff.

Kyrkoaria, aria afsedd att sjungas i

kyrkan.

Kyrkokantat (Cantata da chiesa), be-

nämning på en kantat med text af kyrk-

ligt innehåll; vanligen med soli, kör och

orkester. — Se vidare Kantat.
Kyrkokonsert, se Konsert.
Kyrkomusik (lat. musica ecclesiastica,

sacra, divina; it. musica da chiesa; fr.

musique d'église; eng. church music, ca-

thedral music).

Den enstämmiga k. begynte som
liturgisk och rituell musik på r e c i t a-
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t i v e t s grund och nådde sin första

utveckling med 600-talet, då a n t i f o-

n e n s och responsoriets rika ko-

loratursång närmare utbildades. Mot
slutet af första århundradet tillkom den

mera slutna melodiska konstformen s e-

k v e n s och i början af andra årtusen-

det utvecklades närmare hymnen. Med
1200-talets c a n t i o n och 1300-talets and-

liga folkvisa (1 a i s m. fl.) kom k. allt

närmare den folkliga strofiska visan,

hvilken i den lutherska koralen fick

sin högsta kyrkliga konstform (se vidare

alla de här spärrade orden). — Den
flerstämmiga k. begynte som o r-

g a n u m på 800-talet, utvecklades vidare

under 1200-talet i discantsången
(dechant, fauxbourdon) samt fick sin för-

sta blomstring i florentinarnas ars nova.

Ur denna redan trestämmiga sats skapa-

de sedan dels florentinarna dels neder-

ländarna (jämte engelsmannen D u n-

s t a b 1 e) med Dufay, Okeghem,
O b r e c h t och Josquin en ny stil

med kontrapunktik öfver en gifven t e-

n o r. På denna flerstämmiga vokalsång
byggde 1600-talets mästare (W i 1 1 a e r t,

Cypriano de Rore, A. och G. G a-

b r i e 1 i samt Orlando Lasso, På-
le s t r i n a m. fl.) en själfständig sats

med mötet t, mässa, offertorium,
requiem m. fl. som konstformer. Ur
det rikt polyfona mångstämmiga vokal-

stycket uppstod mot slutet af 1500-talet

det dubbelköriga tonstycket som med
1600-talets början delvis öfvergick i den
andliga konserten. Ur operans nya
stil utbildades dels solostycket med ac-

kompagnement dels kören med orkester-

beledsagelse. Vid midten af 1600-talet

var denna stil fullt erkänd äfven inom
kyrkan, hvilket ledde till utbildandet af

nya kyrkliga konstformer: Den kyrkliga

konserten blef kantat. Medelti-

dens mysterier och moraliteter med mu-
sik tills, med operastilen skapade redan
vid 1600-talets början oratoriet; den
medeltida dramatiska recitationen af

Kristi lidandes historia ledde till utbil-

dandet af passionen, hvilken med
1700-talets början inom protestantiska

kyrkan fick en med oratoriet jämställd

konstform. Samtidigt med denna ut-

bildning af nya konststilar hade äfven
de gamla katolska kyrkliga formerna
mässa, requiem m. fl. odlats och äfven

dessa vunno med 1700-talet en ny blom-

string. Under 1600-talet hade k:s främ-

sta kompositörer bl. a. varit: M o n t e-

verdi, Carissimi, Schiitz. 1700-

talets store mästare med B a c h, H ä h-

del, Mozart och H a y d n samt P e r-

g o 1 e s e, Hasse, G r a u n m. fl. gåfvo

k. en formfulländning större än någon-

sin förut. Med 1800-talets början blefvo

Cherubini och B e e t h o v e n de le-

dande männen inom k.; med 30-talet

upptog Mendelssohn den gamla sti-

len från Bachs och Händels dagar. Ef-

ter 1850 skrefvo bl. a. Kiel, B r a h m s

och L i s z t inom k. ^— I Sverige träffa

vi under 1600-talet Andreas och G u-

staf Diiben (far och son), C h r.

Geist, P. Verdier; på 1700-talet J.

H. Roman och J. Krans; i början

af 1800-talet Hseffner och Frige 1;

slutligen efter 1850: Josephson,
Wennerberg, Söderman, Nor-
man, Gille, P. U. Stenhammar
m. fl. En af Danmarks bäste kyrkokom-
positörer är J. P. E. H a r t m a n n. —
Se vidare de spärrade orden. Om det

kyrkliga orgelspelet se Orgel.
Kyrkosång, se Kyrkomusik.
Kyrkosångare, se Ka n t o r.

Kyrkosångens vänner, se Svenska
kyrkosångens vänner.
Kyrkotonarter. Enligt den senare me-

deltidens musiklära räknade man med
fyra k.: dorisk (d-d), frygisk (e-e), ly-

disk (f-f) och mixolydisk (g-g), och de-

lade sedan hvar och en af dessa i auten-

tisk och plagal. (Man gaf kyrkotonar-

terna äfven nummer, hvarvid den närma-
ste plagala fick nummer efter den auten-

tiska; de autentiska ha sålunda num-
mer 1, 3, 5, 7 [dor., fryg., lyd., mixol.],

de motsvarande plagala 2, 4, 6, 8.) Båda
dessa senare hade samma slutton men
olika melodisk form, i det att den au-

tentiska rörde sig inom ramen af ok-

taven räknadt från grundtonen och to-

nerna ofvanför, den plagala däremot
räknade sin oktav från kvarten under

grundtonen. Dorisk-autentisk k. hade
således ramen d-d, under det att dorisk-

plagal hade ramen a-a med grundtonen

d. För att rätt förstå denna egendom-

liga skalbildning, måste vi ej förglöm-

ma, att medeltidens uppfattning af en

skala var helt annan än vår. Nu ut-

gör en skala summan af en melodis to-
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ner ordnade i successiv följd, medelti-

den däremot räknade skalan som en me-
lodibildningsnorm. Skalläran var så-

lunda under medeltiden en melodibild-

ningslära, som bestämde, huru en me-
lodi skulle stiga och falla, hvilka begyn-
nelse- och slutformer en melodi borde
ha o. s. v. Hvarje k. hade särskilda

begynnelse- och slutformer, och man var
bunden af dessa mera än af intervall-

förhållandena i den diatoniska följden

(som i vår skala). K. ha därför sin rot

i kadensläran, som bestämmer öfver re-

citationens melodiska förändringar vid

början, midt och slut (melodiförändrin-

garna vid textens olika skiljetecken).

Till denna kadenslära, som således till-

hörde den enkla recitationen med per-

cussionston och stigande och fallande

aksenter (se R e c i t a t i v) anslöt sig se-

dan skalläran, hvilken handlade om
melodierna utan percussionston. Skal-

läran ('tonarterna') infördes med den
rikare antifonsången och utgör således

en konstmässigare melodilära än ka-

densläran. Anhängarna af den gamla
enkla melodien hatade därför "skalorna"

och sågo i dem tecken till kyrkomusi-
kens förfall. "Ve oss, när de dagar
komma, då munkarna förakta de af den
helige Ande påbudna enkla rätterna

och sjunga sånger och 'tonarter'", skrif-

ver en far till sin son på 300-talet, när
han hörde, att sonen i Alexandria lärt

sig kyrkotonarterna och deras melodier.

Redan på 600-talet med Gregorius den
stora voro dock k. officiellt erkända och
de bibehöllo sig sedan hela medeltiden
igenom. Dock blefvo de aldrig skalor

i vår bemärkelse utan voro ännu under
1400-talet blott melodibildningsformler.

Därur kunna vi förklara, hvarför me-
deltidens kyrkliga melodier äro så lik-

formiga med ständigt återkommande
melodibegynnelser samt half- och hel-

slut. Om melodiernas t o n a 1 a karak-

tär i grundskalan i vår bemärkelse be-

kymrade sig medeltiden föga. Då vi så-

lunda lägga stor vikt vid att t. ex. F-dur
skall ha b och ej h, var denna fråga
den gamla tiden alldeles likgiltig. Fanns
blott den för den lydiska tonarten före-

skrifna nielodiformen i början, midt och
slut och melodikaraktären för skalan i

öfrigt var bibehållen, kunde den ha b
el. h hur den ville, så vida det ej stred

mot melodibildningslagarna. Det är så-

ledes grundfalskt, då vi i våra dagar
göra en koral till diirmelodi, därför att

den har b och tvärtom. Medeltiden kän-

de mycket väl dur och moll i prakti-

ken, men för att de skulle få tonarts

karaktär kräfdes emellertid, att de

skulle ha melodibildningsregler liksom

de andra. Då de aldrig erhöllo detta,

tjänar det heller ingenting till att lägga
vikt vid 1500-talets s. k. joniska och eoli-

ska skala och låta dem bli grundpelarna
för ett modernt skalsystem. Kyrkoton-
arternas princip är i grund förfelad, så

länge man ej medtager melodibildnin-

gens lagar som sådana. I k:s tonala ka-

raktär ägde särskildt en vacklan rum
mellan b och h. Utgångspunkten var,

att tritonus f-h var "diabolus in mu-
sica", och man förmildrade den därför

till f-b, men vi må ej glömma, att i

praktiken tog man b många gånger, då

ej alls någon fara för tritonus förelåg.

Så t. ex. gäller som praktisk regel för

medeltidens kyrkotonarter, att lydisk

aut. o. plag. nästan alltid, dorisk. aut.

och fryg. plag. merändels, dorisk plag.

och mixolydisk aut. sällan samt frygisk

aut. och mixolydisk plag. aldrig borde

ha i i st. f. h (se Iiärom Gerber, Script.

II, 212 f. [Aribo], P. U. Kornmiiller,

Die Choralkompositionslehre vom 10—13

Jahrh. s. 57—112, O. Fleischer, Neumen-
studien II, 89 ff, m. fl. källor). Den ly-

diska, såväl den autentiska som den pla-

gala, var således definitivt en durtonart

och dorisk aut. i det närmaste en moll-

tonart. Att tala om, att folkmelodier

äro i den för medeltidens musiklära

mycket främmande eoliska skalan vi-

sar således blott okunnighet om medel-

tidsskalans grundbetingelser; om en me-
lodi verkligen tillhör medeltidens me-
lodibildningssätt, bör den placeras i den
doriska, om den erinrar om vårt moll.

Likaså böra medeltida s. k. "durmelo-

dier" placeras i den lydiska k., såvida

de äga tillräckligt melodiska förutsätt-

ningar härför. Dur- och mollsystemet

utgår som regel ur lydiska och doriska

k., och redan den yttre melodistruktu-

ren i dessa k:s melodiformler underlät-

tade denna modernisering. Den lydiska

k:s kadenser i början, midt och slut

hvila på treklangen f a c, och melodien

anslår alltid tonarten genom att stiga
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till c och sedan vidröra d för att strax

sjunka ned till c, alltså f a c d c. Den
kommer således till liela sin grundka-

raktär bli ackordisk d. v. s. få modern
durform. Den doriska tonarten är mera
diatonisk och stiger långsamt till a ofta

med att dessförinnan ha vidrört tonen

c nedanför. Ofta saknades äfven här ej

mollackordet, så att melodibegynnelsen

ofta blef: d c d f a. Tonen c höjdes

emellertid redan under 1400-talet mycket
ofta till ciss, så att mollkaraktären re-

dan då var afgjord. Den joniska och

eoliska tonarten bör ej medräknas i me-

deltidens k., då de tillkommit i en sen

tid (1500-talet), då man ej förstod k:s

grundprinciper. Under 1500-talet be-

gynte uppfattningen, att k. voro skalor i

modern bemärkelse och därmed måste

också dur och moll tränga afgjordare

igenom. Därför dogo k. med 1600-talet,

men de hade egentligen redan för länge

sedan upphört att existera. Hvad som
dödat dem var dock ej dur och moll, ty

d e tonarterna hade under hela medel-

tiden trifts mycket bra tillsammans med
k., utan de förändrade lagarna för me-
lodibildningen. K. hade haft sin rot i

kadensläran och hämtade sin naturliga

näring härifrån, men när roten förtor-

kade, dog växten.

Kuster, Johann Heinrich, t 1842

i Turin; inkallades 1807 från Rom till

Stockholm som hofkapellmästare men
kom ej förrän 1810; 1812—14 var han
tjänstledig och kallades sistnämnda år

till Turin som kapellmästare, där han
sedan kvarstannade; skref i Sverige

bl. a. musik till dramat "Henrik IV"
(uppf. på k. t. 19. 12. 1810); dessutom

en kantat till firandet af Karl Johans
hitkomst (ms. i Mus. ak:s bibi.) och till

Karl Augusts begrafning. I. P. Wester-

strands populära terzettsamling "Sillsa-

laten" finnes under K:s namn en canon:

"Lifligt jag minnes, när till Visby vi

foro." — Litt.: Dahlgren, Ant. om Sthlms
teatrar; Ad. Lindgren, Sv. hofkapellmä-

stare.

Kärleksdrycken, L'elisir d'amo-

re. Der Liebestrank, op. buffa i 2 a. af

Romani, musik af Donizetti; premiär i

Milano 12. 5. 1832; sv. öfvers. af N. W.
af Wetterstedt; f. ggn i k. t. Sthlm 12.

10. 1840; intill 1913 gifven 150 ggr; St.

ti Göteborg 3. 7. 1864; dansk öfvers. af

Overskou (Elskovsdrikken); f. ggn k. t

Kphn 16. 6. 1856.

Kärlek utan strumpor eller

Den olyckelige skräddaren,
Kjterlighet uden Strömper, sorgesp. (tra-

gedie lyrique burlesque) 5 a. af Wessel;

musik af Scalabriui; premiär k. t. Kphn
26. 3. 1773 (25. 3. 1828 med nya melodier,

som vaudeville); f. ggn i Sthlm å Hum-
legårdst. 17. 10. 1777 med musik af C.

Stenborg.

Köbenhavns orkesterforening, se O r-

kester föreningar.
Köhler, Christian Louis Heinrich, f

.

5. 9. 1820 i Braunschweig, t 16. 2. 1886 i

Königsberg; elev af Czerny i Wien; slog

sig 1847 ned i Königsberg, där han ver-

kade som lärare, kritiker och dirigent

för en sångförening; grundade dessutom

en musikskola för piano- och teoriun-

dervisning; komponerade operor, kör-

verk m. m.; hans i Czernys anda skrif-

na "Systematische Lehrmethode fiir Kla-

vierspiel und Musik" (1856—58) vann
stor utbredning; som författare är han
känd genom en mängd goda skrifter:

"Die Melodie der Sprache" (1853), "Die

neue Richtung in der Musik" (1864; an-

sluter sig här öppet Wagner), "Brahms
und seine Stellung in der neuern Kla-

vierliteratur" (1880), "AUgemeine Musik-

lehre" (1883), "Der Klavierunterricht"

(1860) m. fl.

Königslöw, Otto Friedrich, f. 13. 11.

1824 i Hamburg, t 6. 10. 1898 i Bonn;

violinvirtuos; elev bl. a. af Fr. Pacius o.

Leipzigs konserv. 1844—46; företog 1846

—58 konsertresor, hvilka bl. a. förde ho-

nom till Norden; 1852 och 1853 gästade

han Stockholm och gaf här dels konser-

ter dels medverkade han som kvartett-

spelare; 1858—81 var han konsertmästare

för Giirzenichkonserterna samt violinlä-

rare och vice direktör för konserv, i

Köln; bodde efter 1881 i Bonn.

Kör, se Sångkör.
Kördel, Louis August Ferdi-

nand, f. 24. 11. 1815, t 8. 3, 1861 i Stock-

holm; tjänstgjorde först som altviolinist

i Mindre t:s ork. 1842—43, sedan anställd

i liknande egenskaper i hofkapellet 1844

—49 och var sedan basunist därst. 1849

—59; därjämte musikdirektör vid Ska-

raborgs regemente. K. var högt an-

sedd som basunvirtuos.
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1. Körling, Sven August, f. 14. 4.

1842 i Kristdala, Kalmar län; 1858—61

elev af konserv, i Stockholm; 1866—1907

musiklärare vid allm. lärov. i Ystad och
1866—1911 organist vid Mariakyrkan
därst.; 1867 dirigent för det några år

dessförinnan stiftade musiksällskapet

därst. 1876 stiftade han tills. m. Salo-

mon Smith Orkesterföreningen och var
intill 1896 föreningens dirigent; äfven

medverkade han i talrika kammarmu-
siksoareer i staden. K. har tills, med
S. Smith inlagt stora förtjänster om
Ystads musiklif. — Sedan 1906 har han
ledt manskören "Harmoni". K. medver-
kade äfven som ledare för denna kör

vid musikfesterna i Ystad 1908—10. —
LMA 1888. — K:s af ett mildt behag
genomandade sånger samt pianostyc-

ken ha vunnit ett berättigadt erkännan-
de öfver hela landet. Stilen är närmast
den mendelssohnska med tillsats af

svensk folkvisa. Främst står måhända
körballaderna, Sten Sture, Håtunaleken.
Af hans solosånger märkas: "Aftonstäm-
ning", "Fjärran på enslig stig", "Fröjd
och kval", "Snart synker solen", "Beha-
gen", "När stjärnehären blänker", "Vogt
paa dit öje", "En dag har gått", "April-

visa", "Din bild", "Aftonstämning" m. fl.

De flesta af K:s kompositioner ha ut-

kommit på C. Gehrmans förlag, Sthlm.

2. Johan Felix August K., f. 17. 12.

1864 i Kristdala; den föreg:s son; 1884—86

elev af konserv, i Stockholm; organist i

Söfvestad 1887; sedan 1889 organist och
musiklärare vid allm. lärov. i Halmstad
samt ledare för flera musikföreningar i

staden. K. har gjort sig känd som kom-
positör genom en del glada, okonstlade

sånger o. barnvisor, af hvilka flera blif-

vit utomordentligt populära ("En glad
trall" m. fl.); dessutom manskvartetter;

musik till skådespelen "Lars Gothen-

hjelm" och "Snöhvit" samt operetter

("Guldgrufvan", Sthlm 1912).

3. Sven Holger Körling, f. 27. 1. 1879

i Ystad, den föreg:s broder; elev af kon-

serv, i Stockholm 1899—1901; kantor och

klockare vid Kristine kyrka i Göteborg
sedan 1905 och musiklärare vid Östra

realskolan därst. sedan 1907; dirigent för

Västergötlands sångarförbund och sång-

körer i Göteborg; har komponerat sån-

ger och manskvartetter.

1. Köstlin, Karl Reinhold, f . 28. 9.

1819 i Urach, Wiirttemberg, f 12. 4. 1894 i

Tiibingen; estetiker och teolog; 1857 e. o.

och 1863 ord. professor i estetik o. konst-

historia i Tiibingen; skref en "Ästhetik"

(1863—69) med många värdefulla bidrag

till musikestetiken och författade dess-

utom den musikaliska delen af Vischers

stora estetik.

2. Heinrich Adolf K., f. 4. 9. 1846 i

Tiibingen, t 4. 6. 1907 i Darmstadt; teolog

och musikskriftställare; son af juristen

och novellförfattaren Christian Reinhold

K. och hans hustru Josephine K. f. Lang
(f. 14. 3. 1815 i Miinchen, f 2. 12. 1880 i

Tiibingen), känd som framstående sång-

kompositris; studerade 1856 teologi i Tii-

bingen samt därjämte musik; fältpredi-

kant i kriget 1870; sedan seminarielärare

i Tiibingen, diakon i Sulz a. N.; 1878—81

predikant och dirigent för oratorieför-

eningen i Friedrichshafen; 1895—1900 teo-

logie professor i Giessen; af hans musik-

skrifter märkes en välskrifven musik-

historia ("Geschichte der Musik in Um-
riss" 1875; 5. uppl. 1899); dessutom: "Die

Musik als christliche Volksmacht" (1878),

"Die Tonkunst. Einfiihrung in die Ästhe-

tik der Musik" (1879), "Die deutsche Ton-

kunst" (i H. Meyers "Das deutsche Volk-

stum", 1908).

L.

La, tonen a. — La majeur. A-dur.
— La mineur. A-moll. — La diése,
tonen aiss. — La bémol, tonen ass.

— La bémol majeur. — Ass-dur.

Labarre, T h é o d o r e, f . 5. 3. 1805 i

Paris, t därst. 9. 3. 1870; harpvirtuos;
elev af Bochsa och Nadermann; företog

konsertresor öfverallt i Europa och blef

vida känd som framstående virtuos; 1847

—49 kapellmästare vid Op. Comique; ef-

ter en kortare vistelse i London blef han
1851 chef för Napoleons privatkapell;

1867 efter Prumier harpprofessor vid

konserv, i Paris; skref en "Méthode com-
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pléte pour la harpe" samt dessutom po-

pulära sånger, operor, fantasier och

harpstycken m. m.

Labatt, Leonard, f. 4. 12. 1838 i

Stockholm, tdärst. 7. 3. 1897; operasån-

gare (tenor); ägnade sig i början åt

handelsståndet och var chef för en mo-
deaffär i hufvudstaden 1863—67; han
hade dock vid flera tillfällen, i synner-

het på Nya harmoniska sällskapets kon-

serter, väckt uppmärksamhet för sin

kraftiga tenor; sedan han utbildat sin

röst hos Julius Giinther, ägnade han sig

helt åt sången och debuterade å k. t.

Sthlm 26. 5. 1868 som Tamino i "Troll-

flöjten"; engagement följde omedelbart,

och han sjöng sedan bl. a. Vasco da Gama
i "Afrikanskan", Masaniello, Faust, Ho-
race i "Sylvia", Armand i "Vattendra-

garen" samt längre fram i tiden (1884)

äfven Harald i Hallens "Harald Viking"

m. fl. Efter ett par års verksamhet
vid Sthlmsoperan sökte han genom
gästroller i Tyskland skaffa sig ut-

ländskt engagement; 17. 8. 1868 debute-

rade han som Vasco d. G. på hofoperan

i Dresden och blef genast anställd där;

dock brann teatern ned året efter, och

L. reste då till Paris för att hos War-
tel afsluta sin sångutbildning; i juli

1869 debuterade å k. scenen i Wien och

engagerades sedan där; han kvarstod vid

denna scen i 14 år och betraktades länge

som en af denna scens främsta krafter.

Af hans roller i den österrikiska huf-

vudstaden märkas: Tannhäuser, Eleazar

i "Judinnan", Rienzi (vid pr. i Wien 30.

5. 1871), Fra Diavolo; Walter i "Mäster-

sångarne", Lohengrin, Profeten, Raoul.

Sedan han slutat i Wien var han 1883

—84 engagerad vid k. scenen i Stock-

holm och reste sedan till Holland; sjöng

där i dess förnämsta städer och gästade
1886—88 i flera tyska, såsom i Bremen,
Prag m. fl. 1888 bereste han Nordame-
rika. Under 70- och 80-talen gaf han
ofta gästroller i Stockholm; så t. ex.

lät han höra sig där 24. och 25. 3. 1872

i "Afrikanskan", 3. 4. 1878 som Raoul
5. 4. s. å. som Faust, 10. och 12. 4. Rolf

Vidtfarle i Hallströms "Vikingarne";

1882 åter i "Judinnan", "Vikingarne",

"Aida", 1883 i "Faust", "Hugenotterna"
och "Judinnan", 1884 i "Aida" och 1890

i nov. i "Tannhäuser". L. träffades 1891

af ett slaganfall och kunde sedan ej

längre uppträda. Hans röst var en
ovanligt fyllig och klangfull tenor som
särskildt gjorde sig gällande i liffulla

dramatiska partier; särskildt blef han
en värdefull kraft för Wagners musik-
dramer (framför allt som Tannhäuser);

däremot passade honom mindre de ly-

riska partierna. — Litt.: Fr. Hedberg,
Sv. operasångare, Sthlm 1885; Sv. Mu-
sikt. 1890 s. 137 f. och 1897 s. 44 f.

L Labia, F a u s t a, f. 3. 4. 1872 i Ve-

rona; operasångerska; debuterade å San
Carloscenen i Neapel 10. 4. 1892 som Va-
lentine; sjöng sedan i hemlandet (Ve-

rona och Triest) i "Robert", "Mefisto-

feles" och "Tannhäuser"; i Sthlm sjöng

hon f. ggn 14. 9. 1894 i "Mefistofeles";

var sedan intill 1895 fästad vid k. sce-

nen och sjöng bl. a.: Gioconda, Aida,

Margareta, Santuzza, Elisabeth, Leonora,

Valentine m. fl. L., som hufvudsakligen

engagerats som ersättning för fru Öst-

berg, afgick från k. scenen, då den förra

i jan. 1895 ånyo inträdde. L. sjöng si-

sta ggn i Sthlm 30. 5. 1895 Nedda i "Pa-

jazzo"; uppträdde sedan i Spanien och

Italien samt är för närvarande engage-

rad i Milano. L. framträdde mest till

sin fördel i italienska partier, där sån-

gen gällde mera än den dramatiska

själfullheten. — Litt.: Sv. Musikt. 15. 6.

1894 och 12. 5. 1911.

2. M a r i a L., f . i Verona, den förras

syster; operasångerska; sjöng först å

konserter i hemlandet och gästade Sthlm

å en operakonsert i mars 1905; f. ggn
hon beträdde en operascen var å k. t.

Sthlm 19. 5. 1905 som Mimi i "Bohéme";
sedan sjöng hon i s. mån. Santuzza i

"På Sicilien"; hösten s. å. (12. 11.) Mar-
gareta-Helena i "Mefistofeles". 3. 2. 1906

sjöng hon f. sista ggn i Sthlm vid detta

tillfälle å en konsert; hon mottog sedan

engagement vid Kom. Oper. i Berlin och

sjöng 1909 vid Manhattanoperan i New-
York samt i Philadelphia och Boston;

är sedan hösten 1911 anställd vid hof-

operan i Wien; gaf i maj 1911 gästrol-

ler å k. t. Sthlm (Tosca, Carmen, Mimi
i "Bohéme", Violetta i "La traviata").

M. L. har mera än sin syster vårdat sig

om det dramatiska uppförandet och har

därför visat sig som större och mog-
nare konstnärinna å scenen. — Litt.: Sv.

Musikt. 12. 5. 1911.
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Labialpipor (af lat. labium, läpp);

komma till konstruktionen närmast flöj-

ten. En labialpipa af metall består af

kroppen (corpus), kärnan, kärnspringan,
under- och öfverlabiet. Den cylinder-

formiga kroppen afslutas nedtill af en
kägelformig fot, hvilken står på pip-

stocken. Kärnan utgör en skiljevägg

mellan kroppen och foten och består af

en metallskifva i form af ett cirkelseg-

ment. Underlabiet är en å fotens öfre

del gjord fördjupning, öfverlabiet är en
motsvarande fördjupning å kroppen.
Mellan kärnan och imderlabiet finnes

den s. k. kärn- el. ljudspringan. Den
rektangulära öppningen mellan öfver-

och underlabiet kallas pipans uppskär-
ning; dess storlek (hög el. låg uppskär-
ning) inverkar i hög grad på tonens be-

skaffenhet. På ömse sidor om uppskär-
ningen användes (för tonens stadga,

snabb tonansats m. m.) s. k. skägg ("sido-

skägg"); framför densamma användes
ibland s. k. "kryck"- el. "ställskägg" (fr.

"frein harmonique"). En 1. af trä har
fyrkantig kropp och under kärnan ett

rum ("kärnrummet"), i hvilket den run-
da foten mynnar ut. Underlabiet bildas

af en brädlapp, kallad "back", som fästes

medelst skrufvar. Några stämmor (Dub-
belflöjt m. fl.) ha labier på två motsatta
sidor af hvarje pipa. L. äro: öppna
(som Principal), täckta (som Gedackt;
ange oktaven lägre än lika långa öppna
pipor), och halftäckta (som Rör-
flöjt och Rörkvint). En täckt metallpipa
har "hatt" ("mössa") som täckning, en
träpipa "kolf" ("propp"). En halftäckt
har i pipans mynning ett litet rör, hvar-
igenom den i pipan svängande luftpela-

ren står i förbindelse med den yttre luf-

ten. — Se vidare de enskilda stämmorna
samt art. Orgel.
Labitzky, Joseph, f. 4. 7. 1802 i Schöne-

feld, Böhmen, f 18. 8. 1881 i Karlsbad;
danskompositör af Straussriktningen;
grundade 1834 en egen orkester och be-

reste med denna flera af Europas länder;
hans valser, kadriljer, marscher och ga-
lopper blefvo vida kända.
Lablache, L u i g i, f. 6. 12. 1795 i Nea-

pel, t 23. 1. 1858 därst.; bassångare; fa-

dern tillhörde en fransk greflig familj
från Provence; sonen utbildades tidigt

till musiker och blef 1806 elev af kon-
serv. Pietä dei Turchini i Neapel, där

han lärde spela flera instrument och äf-

ven fick sin röst, en vacker kontraalt, ut-

bildad; 1809 förlorade han på grund af
öfverausträngning sin röst och tvangs
nu till fullständig tystnad;, efter två må-
naders hvila återvände rösten med ens,

men var nu en ovanligt fyllig och sonor
basröst. L. sjöng sedan vid flera teatrar,

dock mest i komiska roller på neapoli-
tansk dialekt. Redan 1812 ingick han
äktenskap med en intelligent och fint

bildad skådespelaredotter, och på hennes
enträgna uppmaningar öfvergaf han nu
den lägre genren och lärde sig i stället

sjunga större ariepartier ur dåtidens
bästa operor på riksspråket. 1815—20

sjöng han i Palermo, sedan 1828—28 om-
växlande i Wien och Italien och slog
sig definitivt ned i Paris 1830, där han
intill 1852 sjöng vid italienska teatern.

Under sommarmånaderna hade han dock
tillfälle att äfven uppträda i London.
Den tid L. tillhörde den italienska ope-
.ran i Paris och London var en af de
glansfullaste i den italienska sångens
historia, då Rubini, Tamburini, Giulia
Grisi samtidigt sjöngo. L. torde i intel-

ligent spel och i rent yttre röstresurser

ha varit de andra öfverlägsna. I sång-
virtuositet torde dock Rubini ha öfver-

glänst honom. 1852—57 sjöng L. mesta-
dels i Petersburg. Af L:s många roller

märkas: Leporello, Don Pasquale, Figaro
och Bartolo, Dulcamara, Geronimo, Oro-
vist, Vilhelm Tell, Marcel, Henrik VIIL
— L. uppträdde aldrig i Sverige. Icke
desto mindre var han välkänd här, och
Stockholms Musiktidning meddelade si-

na läsare 6. 10. 1843 en utförlig biografi

af honom. Den enda utförliga lefnads-

teckning, som ägnats honom, har äfven
blifvit skrifven af en svensk: Gustaf Wi-
dén, "L., en bild från sångens guldål-

der", Göteborg 1897. Utländska skrifter,

hvilka ej på långt när behandla ämnet
så grundligt som Widén, äro bl. a.: Th.
Cottran, Onori alla memoria di L. L.,

Neapel 1858; Franc. Florimo, La scuola

musicale di Napoli, L. L., Neapel 1882; P.

Scudo, L., Rev. des deus mondes, Paris
1858.

Laborde, Jean Benjamin, f. 5. 9.

1734, t 22. 7. 1794 i Paris (halshuggen un-
der franska revolutionen); kammarherre
hos Ludvig XV; elev af Rameau; skref

en del komiska operor och ett berömdt
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musikhistoriskt verk i 4 band: "Essay
sur la musique ancienne et möderne"
(1780).

1. Lachner, F r a n z, f . 2. 4. 1803 i Rain,

Bayern, t 20. 1. 1890 i Miinchen; erhöll

sin första musikutbildning af fadern,

men var dock ämnad att gå den lärda

vägen och studerade därför vid gymna-
siet i Neuburg a. d. Donau; öfvergaf

dock denna bana för att helt ägna sig åt

musiken; lefde 1820—21 som musiklärare

i Miinchen och var samtidigt elev af ka-

pellmästare K. Ett därst. 1822 begaf han
sig till Wien, där han intill 1824 var orga-

nist vid evang. kyrkan; under denna tid

blef han Schuberts vän och förtrogne;

1826 vice o. 1828 förste kapellmästare vid

Kärntnerthorteatern; 1834 utnämnd ka-

pellmästare i Mannheim; 1836 hofkapell-

mästare i Miinchen, en post, som han be-

klädde till 1865; han utöfvade en mycket
gagnande verksamhet i bayerska huf-

vudstaden och ledde musikfesterna där
1854 och 1863, i Aachen 1861 och 1870; 1852

generalmusikdirektor; att han 1865 så

hastigt afgick berodde närmast på Wag-
ners stora inflytande hos konung Ludvig
II. Att Wagner själf uppträdt emot
Lachner är dock ej däi-med bevisadt.

Tvärtom synes förhållandet dem emellan

ha varit godt, om än deras skilda rikt-

ningar och stilar ej i någon mån berört

hvarandra. 1872 blef han dr. h. c. vid

univ. i Miinchen. L. behärskade den
gamla polyfona stilen mästerligt och

skref gärna i kontrapunktisk form. Hans
kompositioner voro alltid grundligt ut-

arbetade och solida; en del äga ännu i

denna dag högt värde. L. är nyskapare
af suiteformen för orkester, sådan den
återupptogs på 1800-talet med karaktärs-

stycken i stället för danser. Hans mest
bemärkta verk äro: orkestersuiterna op.

113, 115, 122, 129, 135, 150 och 170; 8 sym-
fonier, flera operor ("Die Biirgschaft"

1828, "Alidia" 1839, "Catharina Cornaro"
1841, "Benvenuto Cellini" 1849), oratorier

("Moses", "Die vier Menschenalter") och

kyrkliga vokalverk; flera världsliga kör-

verk med el. utan ork.; slutligen kam-
marmusik, violinsonater, orgelsonater,

orgelfugor m. m. — Litt.: Kronseder, Fr.

L. (Altbayr. Monatsschr. IV, 2 f., 1903),

med förteckning öfver hans verk.

2. I g n a z L., f. i Rain, Bayern, 11. 9.

1807, t 24. 2. 1895 i Hannover; den föreg:s

broder; studerade först i gymnasiet i

Augsburg och kallades sedan af sin bro-

der Franz till Miinchen och anställdes

där som violinist vid Isarthorteaterns

orkester; tog samtidigt violinlektioner

för Molique; följde sedan sin broder till

Wien, där han blef orkestermedlem och
repetitörvid Kärntnerthorteatern; skötte

samtidigt befattningen som organist vid

evang. kyrkan och gaf lektioner i kom-
position. 1825 vice kapellmästare; flytta-

de 1831 till Stuttgart som musikdirektör
och sånglärare vid hofteatern; 1842 i

samma egenskap i Miinchen, där han
stannade, till dess han 1853 blef förste

kapellmästare vid Stadtteatern i Ham-
burg. 1858 kallades han härifrån till

Stockholm som hofkapellmästare efter J.

Foroni. Han stannade i denna anställ-

ning 1. 10. 1858—1. 7. 186L Han trifdes

dock mindre väl i Sverige, och hans
verksamhet kom därför ej att präglas af

samma liffullhet och kraft som företrä-

darens. Han var dock både värderad

och omtyckt i den svenska hvifvudstaden.

L. tjänstgjorde sedan som förste kapell-

mästare i Frankfurt a. M. och afgick

därifrån 1875 samtidigt med firandet af

sitt 50-årsjubileum som kapellmästare.

Som kompositör skref I. L. flera ope-

ror ("Der Geisterturm" 1837, "Loreley"

1846, "Die Regenbriider", "Alpenscenen"

m. fl.), baletter, melodramer, entreakter,

mässor, symfonier, kammarmusik m. m.

Mest uppmärksammade blefvo hans solo-

sånger och pianostycken. I Sverige skref

han bl. a. musik till Oscar I:s begraf-

ning (en sorgmarsch därur vann sär-

skildt erkännande), till Karl XV:s krö-

ning, melodramer till en epilog för Os-

carsdagen 1859; omarbetade dessutom in-

strumenteringen till "Gustaf Vasa" af

Naumann vid dess återupptagande 1859.

— L. M. A. 1858 (som inrikes, 1861 som
utrikes led.). — Litt.: F. A. Dahlgren,

Ant. om Sthlms teatrar; A. Lindgren,

Svenska hofkapellmästare; Sv. Musikt.

16. 3. 1895.

3. V i n z e n z L., f. 19. 7. 1811 i Rain,

t 22. 1. 1893 i Karlsruhe; de föreg:s bro-

der; 1831 organist vid evang. kyrkan i

Wien; 1836—73 dirigent och lärare i

Mannheim; bodde sedan i Karlsruhe, där

han fr. 1884 verkade som lärare vid kon-

servatoriet; skref särskildt en del om-

tyckta manskvartetter; dessutom kam-
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marmusikverk, ouverturer (till "Turan-

dot", "Demetrius" m. fl.) och solosån-

ger.

1. Lacombe, Louis Brouillon, f. 26. 11.

1818 i Bourges, t 30. 9. 1884 i St. Vaast-la-

Hougue; elev af konserv, i Paris med
Zimmerman till pianolärare; 1832 företog

han tills. m. sin syster en konsertresa

och slog sig 1834 ned i Wien, där han
åtnjöt undervisning af Czerny i piano

samt Sechter och Seyfried i teori. Efter

1839 bodde han i Paris hufvudsakligen

för sina kompositioner. L. skref flera

pianostycken, en pianokvintett, 2 trior,

2 dramatiska symfonier för soli, kör och

ork. "Manfred" (1847) och "Ärva" (1850),

ett melodrama med körer "Sapho" (pris-

belönt 1878). Endast en af hans operor

uppfördes under hans lifstid: "La Ma-
done" (Th. lyrique 1860). Efter hans död

blefvo flera med framgång gifna å euro-

peiska scener ("Winkelried", "Le Tonne-

lier de Nuremberg" m. fl.). 1896 utkom
hans skrift "Philosophie et musique". —
L. är en af Berlioz' främsta efterföljare

med en mycket solid stil. Han älskar

stora kör- och orkesterverkningar. —
liitt.: H. Boyer, L. L. et son oeuvre

(1888); L. Gallet, Conférence sur L. L. et

son oeuvre (1891).

2. Paul L., f. 11. 7. 1837 i Carcasonne;

elev af Bizet; har gjort sig känd genom
goda kammarmusikkompositioner och

symfoniska verk: 3 violinsonater, 2 tri-

or, "Ouverture symphonique", 3 symfo-

nier, "Scéne au camp", "Suite pastorale"

m. fl.; erhöll 1889 Prix Chartier för kam-
marmusik. 1901 korr. led. af Inst. de

France efter P. Benoit.

Lacome-d'Estaleux, Paul Jean Jac-

ques, f. 4. 3. 1838 i Houga; bosatt i Paris

som kompositör och musikkritiker; skref

flera operetter ("Le maréchal Chaudron"
1898; "Les quatre filles Aymon" 1898),

pianotrior, sånger och verk för blåsin-

strument. I Sverige ha af hans operet-

ter bl. a. gifvits: "Jeanne, Jeannette et

Jeanneton" (1876) och "Madame Boni-

face" (1883).

Lacrimosa, en del af Dies iree i ett

requiem (s. d.). L. egentligen begyn-

nelseordet i dödsmessans åttonde strof.

Lacrimoso (it.), tårerik, klagande.

Laeva (it.), vänstra handen.

Lafage, Juste Adrien Lenoir de,

f. 28. 3. 1801 i Paris, t 8. 3. 1862 i Charen-

ton. Paris; musikskriftställare; elev af

Choron; kapellmästare i St. Etienne du
Mont i Paris; studerade musik (särskildt

a capellastilen) i Italien. Af hans
många musikhistoriska och teoretiska

skrifter märkas: "Manuel complet de

musique vocale et instrumentale" (1836

—38); "Séméiologie musicale" (1837); "Hi-

storie générale de la musique et de dan-

se" (1844). L:s kompositioner äro mindre
framstående.

Lafont, Charles Philippe, f. dec.

1781 i Paris, t 14. 8. 1839; violinist och

kompositör; elev af Kreutzer, Kode och

Berton; företog flere konsertresor och

blef firad som betydande virtuos; blef

Rodes efterträdare som kammarvirtuos i

Petersburg och erhöll 1815 en liknande

plats i Paris hos Ludvig XVIII; företog

dock äfven efter 1815 en mängd konsert-

resor; skref flera kompositioner i den
graciösa stilen: 7 violinkonserter, fanta-

sier, rondor, variationer, 200 romanser
och 2 operor m. m.

Lagerbjelke, Gustaf, f. 22. 3. 1777 i

Stockholm, t 24. 5. 1837 därst.; 1809—10

hofkansler; 1810—11 envoyé i Paris; chef

för k. t. Sthlm 5. 9. 1823—L 7. 1827; under
denna sin cheftid förstod han på ett för-

träffligt sätt hålla k. t:s anseende uppe
och efter Dramatiska t:s brand 1825 hade
han det svära värfvet att i samma bygg-
nad förena Sveriges främsta lyriska och

dramatiska scen. Af nya operor upp-

satte han bl. a. Spontinis "Ferdinand
Cortez".

Lagercrantz, Ludvig Vilhelm August,

f. 16. 8. 1825 i Östergötland, t 22. 3, 1886

i Kristianstad; 1847 underlöjtnant vid

Vendes artilleriregemente; tog afsked

därifrån 1878 som kapten med tillstånd

att kvarstå som major i armén; 1856—

66 tjänstgjorde han som musikdirektör

vid samma regemente. LMA 1866. L.

utgaf en del pianosaker, körer och solo-

sånger; af senare blefvo särskildt popu-

lära häftet "Mina lediga stunder" (op.

15); af manskvartetterna "Källan" och

"Tonerna" samt hft op. 27 "Körer och

soli"; utgaf 1866—73 i Köpenhamn sam-

lingen "Hundra valda sånger till skolor-

nas tjänst".

1. Lagergren, Anders, f. i Halsberg,

Strängnäs' stift 30. 9. 1802, f 19. 4. 1867

i Hölö; student i Uppsala 1819; fil. dr

1827; e. o. k. hofpredikant 1. 9. 1838; före-
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stod Wallinska flickskolan i Stockholm
1831—41; kyrkoherde i Hölö 6. 7. 1840;

företog flera utrikes resor till Tyskland,

Italien, Frankrike, England; prost 5. 12.

1849. LMA 1857. Den enda musikut-

bildning han erhöll var vid Strängnäs'

gymnasium. I hufvudstaden deltog han
med ifver i musiklifvet och bildade un-

der de sista tvenne åren han förestod

Wallinska flickskolan ett musikinstitut

därst. för 40 elever. Ibland hans efter-

lämnade kompositioner må. nämnas:
"Stabat mäter" för kör och orkester,

uppförd i Harmoniska sällskapet på 1830-

talet; 8 sånger till piano, som utgåfvos

vid ungefär samma tid, samt 2 manu-
skript: en större samling solosånger

och en med duetter, trior och kvartet-

ter, af hvilka flera äro af värde. Hans
sista komposition, en solosång ("År för-

svinna, stunder ila") skrefs 1865. Hans
sånger äro i allmänhet högtidliga och

allvarliga. L. var en nitisk medlem af

Mus. ak. och deltog äfven i gransknin-

gen af Haeffners koralbok på 1860-talet.

— Litt.: Mus. ak:s handl. 1867 s. 33—36.

2. Sven August L., f. 2. 6. 1848 i

Gärdserum, Kalmar län, t 10. 6. 1908 å

Vermdön; elev af konserv, i Sthlm 1871

•—73 och studerade för Rode och K. A.

Haupt i Berlin 1881; lärare vid konser-

vatoriet i Sthlm i harmonilära 1874 och

1880 (efter Gustaf Mankell) i orgel; 1881

blef han därjämte organist i slottskyr-

kan och 1890 ledare af dess kyrkokör.

LMA 1842. Professor 1904. L. utgaf ko-

ralpreludier och en orgelskola.

Lagergren, Johan Fredrik, f. 19. 1.

1826; folkskolelärareex. i Uppsala 1846;

vid Mus. ak. Sthlm org.-ex. 1845, kantors-

ex. 1847, musikdir.-ex. 1853; bitr. org. vid

Klara kyrka o. sånglärare Klara d. v.

högre lärdomsskola i Sthlm 1846—47; folk-

skolelärare och bitr. organist i Ockelbo,

Gästrikl., 1847—63; org. 1863—1905. Ass.

LMA 1865. — L. har utgifvit flera goda
koralarbeten, däribland: "Ett litet hym-
narium" l:a hft 1882, 2:dra hft 1883; "Me-
lodiarium till sv. psalmboken" 1886;

"Responsorier till Litanian" 1893; dess-

utom: "Etyder f. piano" 1845; "Vid or-

geln, preludier o. postludier, med in-

struktiv text" 1855; "Populära postlu-

dier till julottan" 1893; i ms. äfven för-

slag till ny koralbok samt fullständig

liturgisk mässa.

Lagerquist, Claes Otto Okta-
vius, f. 1835, t 19. 4. 1892 i Umeå; 1862

—92 lärare i sång och musik vid allm.

lärov. och seminariet i Umeå och mu-
sikanförare för Västerbottens fältjägare-

kår. L. stiftade Umeå musiksällskap
och var mycket verksam för tonkonstens

befrämjande på platsen. Ass. LMA 1866.

Lagerström, Reinhold, f. 12. 6. 1861

i Spring Garden, Minnesota, af svenska
föräldrar; studerade musik i Chicago och
Stockholm, där han aflade org.-ex. vid

konserv. 1888; lärare i musik vid Gusta-

vus Adolphus college i S:t Peter, Min-
nesota 1888—1907; 1892 dr. mus. L. har
komponerat flera kantater (bl. a. för

minnet af Uppsala möte 1893; vid Augu-
stanasynodens 50-årsjubileum 1910), or-

kesterverk, pianostycken m. m.; har se-

dan flera år utgifvit tidskriften "Kyrko-
sången".

Lagerwall, Valborg Concordia Ma-
ria, f. 18. 8. 1851 i Österhanninge, Sthlms
län; elev af konserv, i Sthlm 1872; kon-

serterade i Skandinavien 1879—83; vio-

loncellist i "Damtrion" i Sthlm 1881—83

och vid k. t. där 1884—89.

Lagl, Rudolf Teodor, f. 27. 2. 1823

i Kuopio, Finland, t 30. 12. 1868 i Hel-

singfors; efter aflagd studentexamen stu-

derade han i Helsingfors, där han på
1840-talet med ifver deltog i musiklifvet

under Pacius' ledning; studerade där-

jämte språk och litteratur; 1845 utnämn-
des han till sånglärare i Kuopio och
följande år därjämte till språklärare

vid h. elem. skolan i Kuopio; 1850 ut-

bildade han sig vidare i musik i Stock-

holm och var där G. Mankells elev i vio-

lin; 1851 utnämndes han till organist vid

Nikolaikyrkan i Helsingfors; kallades

1866 till medlem af psalmkommittén
och verkställde i sådan egenskap bear-

betningen af melodierna i 1868 års för-

slag till finska psalmeditionen. Äfven
på det svenska förslaget hade han ned-

lagt arbete, hvilket dock blef ofullbor-

dadt. Äfven påbörjade han den af R.

Faltin 1871 afslutade Ny koralbok för

Finland äfvensom Den finska kyrkosån-
gens historia, för hvilket verk L. gjorde

förstudier i svenska arkiv. L. utgaf äf-

ven en lärobok i engelska språket (1853).

Lago, se Netzel, Laura.
Lagrimoso (it.), klagande.
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Lagus, Ernst Vilhelm, f. 7. 1. 1859 i

Helsingfors; student 1877; filologiska stu-

dier vid univ. i Miinchen 1888—89; fil.

lic. 1890; i musikteori elev af R. Faltin

vid univ. i Helsingfors; äfven några år

musikstipendiat därst.; sedan 1889 lärare

vid Privata svenska flickskolan och dess

föreståndare fr. 1893; sedan 1891 lärare

i svenska språket vid statens svenska

fortbildningsläroverk; medlem af Sven-

ska litteratursällskapets styrelse fr. 1891.

L. har trots maktpåliggande pedagogisk

verksamhet äfven fått tid att verka i

folkforskningens tjänst och där särskildt

ägnat sig åt folkvisan och folkmusiken.

Sedan 1908 är han ordf. i Sv. Litt.-säll-

skapets folkloristiska kommitté och se-

dan 1909 ledare för det snart utkom-
mande sammelverket "Finlands svenska

folkdiktning". Af hans skrifter beröra

många folkvisan och folkmusiken i Fin-

land. L. utgaf den rikhaltiga samlingen
"Xyländska folkvisor" (Nyland I, 1887;

V, 1893—1900); dessutom: i Sv. Litt.-säll-

skapets förh. o. upps. "Bellmaniania" I

—IV, 1892, 1893; "Den svenska folkvisan

i Nyland" (Finsk tidskr. 1888); "Björne-

borgarnas marsch" (Sv. Litt.-sällskapets

festskrift 5. 2. 1904); "Germanska toner

i den finska folkvisan ("Finländska bi-

drag till sv. språk- o. folklifsforskning

1894) m. m. L. var 1890 initiativtagare

till Svenska folkskolans vänners musik-
fester; deltog med anledn. häraf i redi-

geringen af de första utkomna sånghäf-

tena.

La Hay, f. i Amsterdam, t i Ofvan-
sjö, Gestrikland 28. 3. 1794; violinvir-

tuos; konserterade f. ggn i Stockholm
13. 12. 1772 å Riddarhussalen och om-
talas samtidigt som "konsertmästare"

hos änkedrottning Lovisa Ulrika; han
deltog sedan ofta i hufvudstadens kon-

serter; i Göteborg uppträdde han f. ggn
15. 7. 1775 och gaf redan s. å. ej mindre
än 7 konserter i staden; i sept. s. å. åter-

vände han till Sthlm. Vintern 1777

—

78 konserterade han flerstädes i Norge
(Kristiania, Fredrikshald m. fl. st.). På
våren 1780 var han åter i Kristiania

och vann stort bifall för sitt virtuosa

spel. I dec. s. å. omtalas det, att han
likaledes med bifall låtit höra sig vid

hofvet i Köpenhamn och belönades med
en kunglig gåfva. I slutet af år 1781

var han åter i Göteborg och synes nu

ha slagit sig ned här för att i ro ut-

veckla stadens musik. 1782 inrättade

han i staden en "Academie de musique",
som hade sammanträden hvarje torsdag

under hela året med afbrott endast för

helgdagarna. Denna inrättning fortgick

ända till 1785, då sällskapet omreforme-
rades till "Musikalisk klubb" med sam-
manträde hvarje söndag, då flere utval-

da kvartetter, konserter och för violin

utfördes. Därjämte anordnade L. hvarje

år abonnementskonserter i staden. Un-
der åren 1781—90 gaf han dessutom 22

egna konserter i Göteborg och biträdde

vid 7. Han antogs 4. 9. 1789 till stads-

musikant på ett år med förbindelse att

anskaffa minst 3 skickliga gesäller, som
förstodo musiken på blåsinstrument.

Dessutom skulle han göra musik på
stadshuset hvarje onsdag och lördag,

ombesörja kyi-komusik vid högtidliga

tillfällen m. m. På hösten 1790 lämnade
han Göteborg och flyttade åter till

Stockholm. 1792 finna vi honom åter

konsertera i Kristiania. — L. är en god

typ för en virtuos från 1700-talets an-

dra hälft. Hans stil var den briljanta

anlagd på yttre effekt. I vanligaste fall

spelade han variationer öfver omtyckta
tema (t. ex. "Gubben Noach") och var

ej fri från att söka tämligen okonst-

närliga verkningsmedel. Så annonserar

han, att han "vill låta höra, huru högt

konsten på en violin af 4 strängar kan
bringas, nämligen med en ordinär bly-

ertspenna att utföra något sä extraordi-

närt, som till denna tid icke är hört af

någon violinist i Europa och som jag

själf icke är i stånd till att kunna exe-

kvera med min stråke". — Litt.: T. Nor-

lind, Sv. musikhistoria (1901); W. Berg,

Göteborgs äldre teatrar I (1896); H. J.

Huitfeldt, Christiania Theaterhistorie

(1876); F. A. Dahlgren, Anteckn. om
Sthlms teatrar (1866).

Lajarte, Théodore Edouard Du-
faure de, f. 10. 7. 1826 i Bordeaux, t 20. 6.

1890 i Paris; elev af konserv, i Paris;

1873 bibliotekarie vid St. operans arkiv;

skref en mängd operor och operetter för

Th. lyrique m. fl., dessutom danser och

marscher för militärmusik m. m. L. är

mest känd som musikhistorisk förfat-

tare. 1876 ff. utgaf han i 2 bd den vär-

defulla uppslagsboken "Bibliotéque mu-
sicale du théåtre de TOpéra"; af hans
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